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Prof. Dr. Barbara Brittingham
New England Yükseköğretim Komisyonu (NECHE) Başkanı olan Barbara Brittingham, daha önce NEASC
Yükseköğretim Kurumları Komisyonu Başkanı olarak görev yapmıştır. NECHE, New England'daki 220
üniversite ile 6 başka ülkede Amerikan modelindeki 11 üniversiteyi akredite etmektedir. Daha önce, Rhode
Island Üniversitesi’nde Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı, Kütüphane Müdür Vekili, Öğretim Programları
Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü ve eğitim profesörü olarak hizmet vermiştir. Bir Dünya Bankası
Projesinde Türkiye’de çalışmış, Birleşik Arap Emirlikleri Zayed Üniversitesi’nde Kurucu Eğitim Fakültesi
Dekanlığı yapmıştır. Fullbright Komisyonu, ABD Dışişleri Bakanlığı, Dünya Bankası, çeşitli hükümet ve
üniversitelerin sponsorluğunda, 6 ulusal akreditasyon kuruluşunun kurullarında ve 25’den fazla ülkede
bakanlıklar ve üniversitelerle çalışmıştır. Halen, İrlanda Kalite ve Yeterlikler Kurulu ile İzlanda Kalite
Kurulu’nun kurullarında hizmet vermektedir. ABD Senatosu HELP Komitesi nezdinde uzaktan eğitim ve
yetkinlik temelli eğitim ve ABD Yüksek Temsilciler Meclisi Yükseköğretim ve İş Gücü Eğitimi Alt
Komitesi'nden önce akreditasyon konularında önemli çalışmalarda bulunmuştur.
Barbara Brittingham is President of the New England Commission of Higher Education (NECHE),
formerly the Commission on Institutions of Higher Education of NEASC. NECHE accredits 220 colleges
and universities in the six New England States and eleven American-style institutions in six other
countries. Earlier she was at the University of Rhode Island where she served as Dean of the College of
Human Science and Services, Interim Dean of the Libraries, Director of the Curriculum Research and
Development Center, and Professor of Education. She worked in Turkey on a World Bank project and was
founding Dean of the College of Education at Zayed University in the United Arab Emirates. She has served
on the boards of six national accreditation organizations and has worked with ministries and universities in
over twenty-five countries, sponsored by the Fulbright Commission, the U.S. State Department, the World
Bank, and local governments and universities. Currently, she serves on the board of Quality and
Qualifications Ireland and on the Quality Council in Iceland. She has testified on distance education and
competency-based education before the U.S. Senate HELP Committee and on accreditation before the U.S.
House of Representatives Subcommittee on Higher Education and Workforce Training.
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Accreditation in Teacher Education
Prof. Dr. Barbara Brittingham1
1

President of New England Commission of Higher Education (NECHE)

We start with the idea that everyone wants good schools. Parents want good schools for their children. Universities
want good schools, so their entering students are well prepared. Employers want good schools so their employees are
competent. Governments want good schools for their citizens – for academic, economic, and political reasons.
To promote good schools, governments often make requirements. They require, for example: how long students have
to go to school, what should be taught at each grade level, and who is qualified to teach. Governments may also have
mechanisms to approve programs that prepare teachers and sometimes other professionals who work in schools (for
example, counselors, school principals). When governments want teacher education programs to be approved, they
can either develop a process by themselves, or they can – as an option or as a requirement – rely on an external agency.
The general process of program approval is called “quality assurance.” Does the mechanism ensure that, for example,
the program to prepare teachers fulfills certain specifications? That is, does the process result in a finding that assures
the public – government, citizens, employers – that the teacher education program deserves the public trust. The public
should feel confident that students graduating from this specified program are well qualified.
Accreditation in the US has two roles: 1) quality assurance – as outlined above; and 2) quality improvement. These
two roles are sometimes said to be competing, if not opposite. Quality assurance demands that the teacher education
program, in this case, demonstrates that it meets the specified standards for accreditation. Quality improvement, on
the other hand, demands that the program take an honest look at how well it is doing, explain what is working well
(and how they know), what are the areas for improvement (and how they know), and what are their realistic plans to
improve.
While quality assurance and quality improvement can be seen as two different expectations, in fact they can be seen
as working together.
In this session, we will explore:
1) The ideas above;
2) What are the requirements for an accreditation system that we can trust;
3) The controversies in how teacher education in the US should be accredited and what they might mean
elsewhere, including Turkey;
4) What recent changes in higher education are important to consider with respect to accreditation of teacher
education;
5) Some thoughts for the future.
We will leave plenty of time for questions, opinions, and dialogue, which will likely be the best part of this session.
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Prof. Dr. Ivan Leban
Prof. Dr. Ivan Leban 6 Temmuz 1947'de Slovenya, Ljubljana'da doğdu. Ljubljana Üniversitesi Kimya
Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İngiltere, York Üniversitesi Fizik Bölümü Kristallografi alanından
doktor unvanını aldı. 1989’da Ljubljana Üniversitesi’nde Kimya Profesörü olarak seçildi ve şu anda
Slovenya’da 200’den fazla yayını (WoS) ve 2800’den fazla atıfı ile 6. kimyacı olarak adlandırılmıştır. 20022005 yılları arasında Ljubljana Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapmış ve 2013-2018 yılları
arasında Slovenya Yükseköğretim Kalite Güvence Kurumu'nun (SQAA-NAKVIS https://www.nakvis.si/)
yöneticiliğini yapmıştır. Slovenya Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansı, Avrupa Yükseköğretimde Kalite
Güvencesi Birliği'nin (ENQA) (https://enqa.eu) asil üyesidir ve EQAR'da (https://www.eqar.eu/) kayıtlıdır.
2001-2005 yılları arasında Ljubljana Üniversitesi'ndeki Bologna reformunu destekleyerek ECTS kredi
sistemi ve Diploma Eki'ni tanıtılmasında önemli rol üstlenmiştir. 2006-2018 yılları arasında Avrupa
Üniversiteler Birliği'nin (EUA IEP) Slovenya, Karadağ, Makedonya, Türkiye, Romanya, Bulgaristan,
Polonya, Portekiz, Letonya, Kazakistan, Rusya, Gürcistan, Litvanya'daki üniversitelerin kurumsal dış
değerlendirme programında dış değerlendirici olarak görev almıştır (https://www.iep-qaa.org/). Avrupa
Akreditasyon Konsorsiyumu (ECA ecahe.eu) ve Orta ve Doğu Avrupa Kalite Güvence Kurumları Ağı'nın
(CEENQA ceenqa.eu) Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca, Slovenya Yükseköğretim
Kalite Güvence Kurumu’nun Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA) tarafından
yapılan değerlendirmelerine iki kez katılmıştır. Halen, serbest gazetecilik yapmakta ve yerel günlük
gazetede bilim hakkında yazılar yazmaktadır. Evli ve üç kız çocuğu babasıdır.
Born on 6 July 1947 in Ljubljana, Slovenia. After graduation at University of Ljubljana from Chemistry,
D.Phil. degree obtained at Physics Department, University of York, England, from Crystallography. Elected
as Full Professor of Chemistry at the University of Ljubljana in 1989, ranking now as 6th chemist in
Slovenia with over 200 publications (WOS) and over 2800 citations. In 2002-2005 he was a Vice-rector of
University of Ljubljana and from 2013-2018 he was a Director of Slovenian Quality Assurance Agency for
Higher Education (SQAA-NAKVIS https://www.nakvis.si/)). SQAA is a full member of ENQA
(https://enqa.eu) and registered in EQAR (https://www.eqar.eu/). From 2001-2005 he was promoting
Bologna reform at University of Ljubljana, introducing ECTS point system and Diploma Supplement. From
2006-2018 he was an external evaluator of EUA IEP (https://www.iep-qaa.org/) doing evaluations of
universities in Slovenia, Montenegro, Macedonia, Turkey, Romania, Bulgaria, Poland, Portugal, Latvia,
Lithuania, Kazakhstan, Russia, Georgia. He was a Vice-Chair of European Consortium of Accreditation
(ECA ecahe.eu) and a Vice-Chair of Central and Eastern European Network of QA Agencies
(CEENQA ceenqa.eu). He also participated twice at interviews by ENQA at SQAA agency. He is a
freelance journalist and is writing about science in the local daily newspaper. He is married with three
daughters.
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Accreditation and Quality Assurance/Enhancement in HE in Europe
Ivan LEBAN1
1

Retired Professor of University of Ljubljana (2012), Ljubljana, Slovenia and former Director of Slovenian Quality
Assurance Agency in HE (2013-2018), SQAA - member of ENQA and EQAR, Ljubljana, Slovenia.
e-mail: ivan.leban@gmail.com

General public, the wider society also with private entities have been setting up higher education institutions
(HEIs) and universities because they need their activities and services. They ask them for appropriate services, provide
necessary funding and rightly judge the scope and quality of these services and also the whole functioning of HEIs.
In this respect also relevant institutions are established to somehow control and check the use of funds and to ensure
responsible functioning. However, transparency, efficiency, value for money and especially quality must be
emphasized here. Quality is most important in the international competitiveness of the institutions, it reflects in the
quality of their programs and also is integral part in the acquired qualifications for graduates. Responsibility and
autonomy are interdependent; greater autonomy must manifest itself in greater responsibility and ethics. Universities
and HEIs are accountable to society and must act in its interest. The society confirms this by issuing accreditation
certificates that give contractors the right to provide accredited services publicly. So universities and HEIs are
contractors, and the recipient of these services is society in the broadest sense, i.e. the economy, students, culture, state
etc. Therefore, the recipients of services, economic partners, students, industry, public administration, jobseekers are
very important stakeholders who have a real interest, also the task and duty to judge the quality and all aspects of the
functioning of universities and HEIs. The second group of stakeholders in the discussions on updating and improving
the functioning are universities and HEIs themselves. They also have their own interests, which, however, must be
aligned with the capabilities of the state, the public interest and the expectations of subscribers and users of services.
Both stakeholder groups are partners and have to align interests with different starting points, missions, visions, desires
and arguments as well as goals. However, both stakeholder groups must take into account not only generally accepted,
in our case European approaches, but also national legislation and generally accepted documents in their activities (for
example National long-term Plan of Education, National Qualifications Framework).
In a modern society highly educated employees occupy all the leading, responsible and important positions.
They can better run parliament, government, ministry, offices, businesses, banks, courts, social sectors than the
uneducated people. It can be certainly argued that the social situation, economic competitiveness, unemployment,
social order, health care, morals and values of the society are a direct reflection of the quality of education system and
that of universities dated from the period when the present leaders were educated. This is certainly true for Slovenia.
And what is actually the quality? 50 years ago a certain university was known as good one and the other as little less
good. And there were no so many universities then. Above all, the renowned institution was and is made by excellent
teachers and scientists, best teaching and research equipment, appropriate study programs and also from excellent
motivated students who later on as graduates are successful in society or in the arts. But how do we know now, how
students choose the good HEIs and the program of good quality? In the international arena, certain approaches,
benchmarks and this piece of information have long been present, gaining momentum and affecting the higher
education space. Various rankings are publicly announced everywhere, also easily reachable by internet and smart
phones - e.g. for Higher education systems: https://universitas21.com/news-and-events/news/u21-ranking-nationalhigher-education-systems-2019-released and https://worldtop20.org/worldbesteducationsystem for HE institutions:
Shanghai
rankinghttp://www.shanghairanking.com/
;
Times
Higher
Educationhttps://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking
;
U.S.
Newshttps://www.usnews.com/education/best-global-universities ; Webometrics- http://www.webometrics.info/en ;
CWUR- https://cwur.org/2019-2020.php ; QS Top Universities- https://www.topuniversities.com/universityrankings/world-university-rankings/2020 and others.
Although opinions about rankings may vary and are not fully accepted by some academics, prospective students are
viewing this information, which is generally available. Also against this background, we must ask ourselves: how can
poorly ranked institutions and their graduates contribute to raise their reputation, the state economy, national income,
boosting employment, and thus competitiveness. After all, we are now in a capitalistic social system and
competitiveness is our main slogan.
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The quality is really one of the essential components of higher education. With the massification of study quality
became even more important. In Europe the main development started with so called Bologna Process. The Bologna
Process represents ministerial meetings and agreements between European countries that ensure the comparability of
standards and quality of HE systems and qualifications. This process is intended to create a common European higher
education area (EHEA) in accordance with the Lisbon Recognition Convention. The Bologna Declaration as political
document was signed by Ministers of Education from 29 European countries in 1999, and now there are 48 signatory
countries. Ministerial meetings were held in Prague (2001), Berlin (2003), Bergen (2005), London (2007), Leuven (
2009), Budapest / Vienna (2010), Bucharest (2012), Yerevan (2015) and Paris (2018). The process signatories began
to change the study programs (implementation and adherence to ECTS-credit system), and as a result European
Standards and Guidelines (ESG) were created at the Bergen (2005) meeting. The ESG standards were endorsed by
four European associations ENQA, EUA, EURASHE and ESIB (now ESU). The aim of the ESG was to establish a
common single framework for quality systems for teaching and learning at institutional, national and European level;
enable the provision and improvement of the quality of higher education in the EHEA; to build mutual trust, which
should facilitate mobility and recognition within and beyond countries and to provide information on the quality of
HE in the EHEA.
The four principles of the revised ESG-2015 (https://enqa.eu/index.php/home/esg/) are: a) fundamental
responsibility for quality lies within the HEIs; b) the quality systems should reflect the diversity of higher education
systems, institutions, study programs and students; c) quality systems encourage and facilitate the development of a
quality culture; d) the needs and expectations of students, all stakeholders and the society are taken into account. The
ESG standards themselves were divided into 3 groups: a) ESG for internal quality assurance (internal quality system
at institutions); b) ESG for external quality assurance (external quality system - external verification and evaluation);
and c) ESG for agencies (verification of agency functioning). The ESG standards were primarily intended to test the
implementation of the Bologna principles (only teaching and learning) and did not cover the research activities of
HEIs. At the Ministerial Conference in Yerevan (2015), this part of the activity was also partly incorporated into the
revised European Standards and Guidelines - ESG 2015, thus partially to follow Magna Charta Universitatum (signed
by rectors in 1988 http://www.magna-charta.org/): "Teaching and research at universities must be inseparable so
that teaching would not be lagging behind changing needs, demands of society and progress in science". ENQA
(European Association for Quality Assurance in Higher Education) performs evaluation on QA agencies and the
reports and decisions are at its website site https://enqa.eu/index.php/reviews/review-reports-and-decisions/. This is
then used by European Register EQAR https://www.eqar.eu/ .
To conclude: "Accreditation is review of the quality of HEIs and programs. Accreditation is a major way that
students, families, government officials, society, and the press know that an institution or study program provides a
quality education." Sentence taken from https://www.chea.org/about-accreditation .
Accreditation should be checked regularly by certain trustful organisation (QA agency). The functioning of
the agency should also be verified (in Europe by ENQA every 5 years).
***************************************************************************
And at the end- further on accreditation? "Higher education accreditation is a type of quality assurance
process whereby an independent external body (agency) evaluates the services and activities of higher education
institutions and/or study programmes to determine whether the relevant standards are met or exceeded. If these
standards are fulfilled, the agency shall grant accreditation to institution and/or to study programmes."
What is quality? "Gregory H. Watson at 61st EOQ, Bled , 2017- Quality is relentless pursuit of goodness
and persistent avoidness of badness !"
And "Quality pays!"
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Matematik Öğretmen Adaylarının Durum Temelli Çalışmalarının Öğrenci Bilgilerine Yansımaları
Nadide YILMAZ1
1

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Öğretmen adaylarının gerçek sınıf ortamlarına hazır olmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri kazanmalarının lisans
boyunca aldıkları eğitim ile direkt ilişkili olduğu söylenebilir (Shulman, J. ,1992). Araştırmalar öğretmen adaylarının
etkili bir öğretmen olarak yetişmelerinde durum temelli öğretimin etkili bir metot olduğunu göstermektedir (Merseth,
1996; Shulman, L. 1992; Tippins, Koballa & Payne, 2002). Öğretmen adaylarının örnek durumlar üzerine çalışmaları
gerçek bir öğretmen gibi düşünmelerine yardım eder. Ayrıca çalışılan durumlardan hareketle öğrencilerin düşüncesine
daha fazla odaklanmaları gerek alan gerekse pedagojik alan bilgilerinin gelişimini destekler (Fernandez, 2005; Mayo,
2002; Merseth, 1991, 2003; Shulman, J., 1992; Shulman, L., 1986; Smith & Friel, 2008; Sykes & Bird, 1992). Öğrenci
bilgisi bir öğretmenin sahip olması gereken önemli bilgi türlerinden biridir ve araştırmalar öğrencinin düşüncesini
anlamanın önemine vurgu yapmaktadır (Carpenter, Fennema, Peterson, & Carey, 1988; Chamberlin, 2002; Smith,
2001). Ancak araştırmalar öğretmen adaylarının öğrenci düşüncesini yorumlamakta zorlandıklarını, öğrencilerin
yaşayabilecekleri zorlukları öngöremediklerini ortaya koymuştur (Kılıç, 2011; Tirosh, 2000). Öğretmen adaylarının
yaşadıkları bu zorlukların üstesinden gelmelerinde durum temelli öğretim önemli alternatiflerden biri olabilir (Barnett,
1991). Bu noktadan hareketle ortaokul matematik öğretmen adaylarının örnek olaylar üzerine çalışmalarının öğrenci
bilgilerinde ne gibi değişimlere neden olduğunu incelemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda 30 öğretmen adayı 15 haftalık
bir öğretmen eğitimi programına katılmışlardır. Öğretmen adaylarına dokuz hafta boyunca sayılar ve işlemler öğrenme
alanında yer alan çeşitli kavramlara ilişkin örnek olaylar verilmiş ve üçer kişilik gruplar olarak üzerine çalışmaları
istenmiştir. Örnek olaylardan hareketle öğretmen adaylarının sorulan sorular üzerine tartışmalarıyla öğrenci bilgileri
değerlendirilmiştir. Öğretmen adayları ayrıca yansıtıcı raporlar yazmışlardır. Elde edilen bulgular öğretmen
adaylarının örnek olaylar üzerine çalışmalarının öğrenci bilgilerinin gelişimine yardım ettiğini ortaya çıkarmıştır.
Öğretmen adaylarının süreç ilerledikçe öğrencilerin nasıl düşüneceği, nerelerde sorun yaşayacakları konusunda daha
fazla yorum yapabildikleri gözlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının oluşturdukları tartışma ortamları farklı bakış
açıları görmelerine imkan vermiş bu da öğrenci bilgilerinin genişlemesine yardım etmiştir. Bulgular aynı zamanda
öğretmen adaylarının örnek olaylar üzerine çalışırken gerçek bir öğretmen gibi hissetmelerine yardım ettiğini
göstermiştir. Sonuçlar durum temelli öğretimin öğretmen adaylarının öğrenci bilgisinin gelişimi için önemli
alternatiflerden biri olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: durum temelli öğretim, öğretmen adayları, öğrenci bilgisi
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Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrenci Bilgilerinin Gelişiminde Çevrimiçi Tartışma Ortamlarına
Katılmalarının Rolü
Nadide YILMAZ1
1

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Matematiği öğrenmenin ve öğretmenin etkili bir şekilde gerçekleşebilmesinde tartışma ortamlarının üstlendiği kritik
rol bu ortamların yapılandırılmasını daha da önemli hale getirmektedir (National Council of Teachers of Mathematics
[NCTM], 2014; Yore, Bisanz & Hand, 2003). Hatta bazı araştırmacılar tartışma ortamlarının matematiğin doğası
gereği olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak matematiksel bilginin ancak bu şekilde yapılandırılabileceğini
savunmaktadır (Carpenter, Franke & Levi, 2003). Çünkü matematiksel tartışma ortamları bireylere odaklanılan
konuyu daha derinlemesine düşünmesine imkan vermesinin yanında, farklı fikirleri görme ve değerlendirmeye fırsat
tanır (Yackel & Cobb, 1996). Tartışma ortamlarından biri olan çevrim içi tartışma bireylerin odaklandıkları konulara
ilişkin görüş bildirdikleri, ortaya çıkan farklı görüşleri değerlendirdikleri internet tabanlı ortamlardır (Jonassen,
Davidson, Collins, Campbell, & Haag, 1995; Leitao, 2000). Değişen eğitim anlayışının önemli getirilerinden biri olan
çevrimiçi tartışma ortamları sayesinde bireyler zaman ve mekana bağlı olmadan bakış açılarını dile getirebilmekte ve
farklı bakış açılarını inceleyerek bilgiyi anlamlandırabilmektedir (Leitao, 2000; Moller, 1998). Bu tarz tartışma
ortamları öğretmenlerin bilgisini geliştirmeye yardım edebilir (Garfield & Everson, 2009; Henriques & Ponte, 2014;
Pfannkuch & Ben-Zvi, 2011). Öğretmenlerin sahip olması beklenen önemli bilgi türlerinden biri olan öğrenci bilgisi
öğretmenin öğrencilerin ön bilgileri, hata, kavram yanılgısı ve zorluklarına hakim olmasının yanında öğrencilerin nasıl
düşüneceklerini bilmesini de içermektedir (Ball, Thames & Phelps, 2008). Araştırmalar öğrenci bilgisine sahip olan
öğretmenlerin öğretim ortamını daha iyi yapılandırdıklarını ve öğrenme sürecini daha etkin kıldıklarını göstermektedir
(An, Kulm & Wu, 2004; Cai, Ding, & Wang, 2014; Lee, 2006). Ancak öğretmenlerin öğrenci bilgilerine ilişkin çeşitli
zorluklarının olduğu ortaya çıkmıştır (Fennema & Franke, 1992; Crespo, 2003; Moyer & Milewicz, 2002). Bu noktada
öğretmenlerin öğrenci bilgilerinin genişlemesini destekleyecek uygulamaların varlığına ihtiyaç duyulduğu
söylenebilir. Buradan yola çıkarak öğretmenlerin gerçekleştirdikleri uygulamalardan hareketle katıldıkları çevrimiçi
tartışma ortamlarının öğrenci bilgilerine nasıl yansıdığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla durum çalışması
yöntemi benimsenmiş ve 6 ortaokul matematik öğretmeni çalışılmıştır. Öğretmenlerle sekiz hafta süren çevrimiçi
toplantılar düzenlenmiş, gerçekleştirdikleri uygulamalar hakkında tartışma ortamları oluşturulmuştur. Öğretmenler
ayrıca gerçekleştirdikleri uygulamalar öncesinde ve sonrasında yansıtıcı raporlar yazmıştır. Veriler içerik analizi
kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular öğretmenlerin sürecin başında öğrencilerin düşünüşleri, hata,
kavram yanılgıları ve zorluklarına ilişkin bilgilerinin sınırlı olduğunu göstermiştir. Süreç ilerledikçe gerçekleştirdikleri
uygulamaları daha eleştirel gözle değerlendirebilmişler, gerçekleştirdikleri tartışmalarda da öğrenci bilgilerini daha
derinlemesine analiz edebilmişlerdir. Ayrıca gerçekleştirilen farklı uygulamalar üzerine konuşmaları öğrenci
bilgilerine daha farklı gözle bakmalarına yardım etmiştir. Elde edilen sonuçlar öğretmenlerin bu tarz tartışma
ortamlarına katılmalarının bilgilerini destekleyebileceğini ortaya koymuştur. Buradan hareketle bu tarz tartışma
ortamlarının yaygınlaştırılması önerisi dile getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: matematik öğretmeni, çevrimiçi tartışma ortamı, öğrenci bilgisi
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İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Süreci: Öğretmen Adayları ve Öğretim Üyelerinin Yaşadığı Sorunlar ve
Çözüm Önerileri
Belgin AYDIN1
1

TED Üniversitesi

Bu sununun amacı İngilizce öğretmeni yetiştirme sürecini öğretmen adayları ve öğretim üyeleri bakış açısıyla
değerlendiren 21 ve 28 Haziran 2019 tarihlerinde TED Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yapılan toplantılar sonucunda
ortaya çıkan sonuçları paylaşmaktır. Öğretmen yetiştirme süreci 13 üniversiteden toplam 40 öğretmen adayının ve 25
üniversiteden toplam 56 öğretim üyesinin katılımı ile, yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri açısından 5 alanda
incelenmiştir. Bu alanlar; İngilizce Öğretmenliği programına öğrenci alımı, mevcut programın değerlendirilmesi,
üniversite-okul iş birliği, İngilizce öğretmenliği öğretim üyeleri ile ilgili değerlendirmeler ve meslek-içi eğitim
programlarıdır.Her iki grupla yapılan toplantılarda katılımcılar görüş belirtmek istedikleri konulara göre
gruplandırılmış, günün sonunda grupların görüşleri diğer katılımcılarla paylaşılarak onların da dönütleri alınmış ve
sonuç raporu tüm katılımcıların ortak kararı ile yayınlanmıştır. Yayınlanan rapor sorunların bir an önce çözüme
kavuşabilmesi dileğiyle YÖK, MEB ve ÖSYM’ye de sunulmuştur. Bu sunuda raporda tespit edilen sorunlar ve çözüm
önerileri paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: ingilizce öğretmeni yetiştirme süreci, sorunlar ve çözüm önerileri, öğretmen adayları ve öğretim
üyelerinin görüşleri

3

III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

ITEAC 2019

III.International Teacher Education Accreditation Congress

Meslek Seçim Döneminde Öğretmenliği İsteyerek Tercih Eden Kişiler ile Diğer Öğretmenlerin Tükenmişlik
Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Afranur MODOĞLU1, Duygu YALÇINKAYA2, Seda AĞTAŞ3
1

Bahçeşehir Kurumları

2

Bahçeşehir Kurumları

3

Bahçeşehir Kurumları

Tükenmişlik, kişilerin güç kaybı, enerji eksikliği, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve iç kaynaklarda eksilme
yaşaması sendromudur. Öğretmenlik, özveri isteyen sürekli etkileşim durumunda olmayı gerektiren ve duygusal
anlamda kişiyi yıpratan bir meslek olması nedeniyle tükenmişlik durumunun görülme ihtimali yüksek olan
mesleklerden biridir. Tükenmişlik ile ilgili yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar bağlamında tükenmişliğin
öğretmenlerde bedensel ve bilişsel yorgunluğa sebebiyet verdiği ve bunun da öğretmenlerin mesleki performanslarını
negatif yönde etkilediği söylenebilir. Yapılan araştırmalar bireylerin ilgili oldukları mesleklerde başarı elde etme
yüzdesinin, ilgisiz oldukları mesleklere oranla daha yüksek olduğunu göstermiştir. Buradan yola çıkarak kişinin ilgi
duyduğu meslekte başarı elde etmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu çalışmada, meslek seçim döneminde öğretmenliği
isteyerek tercih eden kişiler ile diğer öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
amaçlanmaktadır. Buna ek olarak; cinsiyet, eğitim durumu, yaş, medeni durum gibi kriterler ile tükenmişlik düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına da bakılacaktır. Araştırmada veri elde etme yöntemi olarak demografik
form ve Maslach Tükenmişlik Envanteri kullanılmıştır. Çalışma İstanbul ilindeki 9 adet özel okulda görev yapan,
farklı branşlardaki toplam 100 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların 32’ si erkek 68’i kadındır.
Elde edilen sonuçlara göre Duyarsızlaşma(D) ve Duygusal Tükenme(DT) ile meslek isteği arasında anlamlı bir fark
bulunurken Düşük Kişisel Başarı(DKB) ile meslek isteği arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Tükenmişlik
düzeyinde cinsiyet faktörüne baktığımızda, Duygusal Tükenme(DT) ile cinsiyet arasında anlamlı fark olduğu,
Duyarsızlaşma(D) ve Düşük Kişisel Başarı (DKB) arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Kişilerin medeni
durumlarına göre tükenmişlik düzeyleri incelendiğinde ise, medeni durum ile Düşük Kişisel Başarı(DKB) arasında
anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Kişilerin eğitim seviyelerine göre tükenmişlik düzeyleri incelendiğinde bu iki
değişken arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: tükenmişlik, mesleği isteyerek seçme, öğretmen, mesleki doyum
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Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalıkları ile Duygusal Zeka Özellikleri İlişkisi
Beyza HAMAMCI1, Kübra YAYLA2, Asude BALABAN DAĞAL3
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Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile duygusal zeka özellikleri
arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Belirlenen iki değişkenin ölçülmesi ve aralarındaki ilişkinin derecesinin
saptanması amacına yönelik olarak araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden korelasyonel araştırma modeline uygun
olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu; 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde bulunan iki
devlet üniversitesi ile iki vakıf üniversitesinde okul öncesi öğretmenliği lisans programına kayıtlı, birinci ve dördüncü
sınıfta eğitimine devam etmekte olan 244’ü kız 16‘sı erkek ve cinsiyetini belirtmeyen bir kişi olmak üzere toplam 261
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık düzyelerinin belirlenmesi amacı ile
Bilişötesi Farkındalık Envanteri ve duygusal zeka özelliği düzeylerinin belirlenmesi amacı ile Duygusal Zeka Özelliği
Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan t testi ve Mann Wihtney U testleri sonuçlarına göre okul öncesi öğretmen adaylarının
biliş ötesi farkındalıkları ve duygusal zeka puanlarının sınıf düzeyi ve üniversite türü değişkenlerine göre
farklılaşmadığı görülmüştür. Kruskal Wallis H analizi sonucuna göre öğretmen adaylarının biliş ötesi
farkındalıklarının ve duygusal zeka özelliklerinin üniversiteye yerleşilen puan türü değişkenine göre Dikey Geçiş
Sınavı ile yerleşen adaylar lehine farklılaştığı görülürken, ANOVA ve Kruskal Wallis H analizleri sonucuna göre
mezun olunan lise türü değişkenine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Pearson ve Spearman analizleri sonucuna göre
öğretmen adaylarının biliş ötesi farkındalıklarına ilişkin tahmini değerleri ile Bilişötesi Farkındalık Envanteri'nden
aldıkları puanlar arasında ve duygusal zeka özelliklerine ilişkin tahmini değerleri ile Duygusal Zeka Özelliği
Ölçeği'nden aldıkları puanlar arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Spearman korelasyon
analizi sonucuna göre okul öncesi öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalıkları ve duygusal zeka özellikleri arasında
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: üstbiliş, duygusal zeka, öğretmen adayı
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Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında Akreditasyon Konusundaki Güncel Gelişmeler
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Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi

Günümüzde yükseköğretime olan talebin artmasıyla eğitim sunan kurumların niteliği önemli bir konu olarak dikkat
çekmiş ve “kalite güvencesi, akreditasyon” kavramları ön plana çıkmıştır. Kalite güvencesi, kurumların kalite
standartlarını karşılama durumlarının düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesidir. Akreditasyon ise birçok ülkede
ve sektörde topluma sunulan program ve hizmetlerin niteliğinin sistematik bir yaklaşımla güvence altına alınması için
geliştirilen bir yöntemdir. Yükseköğretimde akreditasyon; eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılması ve sistematik bir
yaklaşımla sürekli geliştirilmesi, eğitim-öğretimin niteliğinin güvence altına alınması ve yükseköğretimin hizmet
sunduğu kesimlere eğitim-öğretimin niteliğinin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesinin
verilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ülkemizde 2015’te Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin
çıkmasının ardından akreditasyon işlemleri hız kazanmıştır. 2016 yılından itibaren yayımlanan ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile yükseköğretimde ulusal ve uluslararası düzeyde akredite edilen kurumların
izlenebilmesi mümkün olmuştur. Bu araştırmanın amacı “Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde kalite güvencesi
bağlamında akreditasyon uygulamalarına yönelik meydana gelen güncel gelişmeler nelerdir?” sorusuna yanıt
bulmaktır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Çalışmada, 2019'da Türkiye’de yükseköğretimde
akreditasyon uygulamalarına yönelik gelişmelere yer verilmiştir. Kavak, Uysal ve Kısa (2018) tarafından ÖSYS 2018
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu taranmış ve bulgular önceki yıllarla kıyaslanmıştır. Bu çalışma
kapsamında da ÖSYS 2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu taranarak 2019 yılındaki
gelişmeler ortaya koyulmuş, ardından 2016-2019 yılları arasında programların ulusal ve uluslararası kurumlarca
akredite edilmesine yönelik genel bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 2016-2019 yılları
arasında ulusal düzeyde sırasıyla mühendislik, fen-edebiyat ve tıp fakülteleri en fazla akredite edilen fakülteler
olmuştur. Uluslararası kurumlar bağlamında ilk üç yılda sırasıyla mühendislik ve işletme fakülteleri en fazla
akreditasyon sürecine katılan fakülteler olmuştur. 2019 yılında ise mühendislik fakültesi yine en çok akredite eden
fakülte olmuş, ikinci sırada hukuk fakültesi yer almıştır. 2018 yılında Eğitim Fakülteleri’ni akredite etmeye başlayan
EPDAD tarafından akredite edilen fakülte (2018’de bir, 2019’da üç) ve program (2018’de 11, 2019’da 28) sayısında
2019’da artış olmuştur. Bu kapsamda eğitim fakültelerindeki akreditasyon çalışmalarının son bir yıl içerisinde hız
kazandığı söylenebilir. Ulusal akreditasyon kurumlarınca 2019’da iletişim, sağlık bilimleri ve işletme fakültelerinde
yer alan programlar; uluslararası akreditasyon kurumlarınca ise işletme ve yönetim bilimleri fakültelerinde yer alan
programlar ilk defa akredite edilmiştir. Diğer taraftan hem ulusal hem de uluslararası akreditasyon kurumlarında son
iki yılda çeşitliliğin arttığı söylenebilir. Bu sonuca dayalı olarak da program akreditasyonlarının giderek yaygınlaştığı
ifade edilebilir. Bu kapsamda program akreditasyonlarının sürekliliğinin sağlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: akreditasyon, kalite güvencesi, yükseköğretim
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Practice Teaching from the Views of Prospective Teachers and Supervisors: A Case Study
Görsev SÖNMEZ BORAN1
1

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Practicing what has been learned throughout the teacher education programs in our country is accepted as the end
point of the preservice teaching career. This period of practice teaching serves as the time to implement theory into
practice under the supervision of faculty members. Contrary to this common design, in this study, I aimed to
investigate the views of supervisors and prospective teachers regarding the re-designed practice teaching program
which is held throughout the whole program. As a second purpose, the commonalities and differences between the
self-reflections of prospective teachers and feedback provided by the supervisors on a specific practice teaching
session in the final term were also investigated. Both parties were assigned to respond to two different guidelines
provided with these purposes. Six prospective teachers majoring in language teaching and two faculty members who
supervised these prospective teachers took part in this case study. Written responses of both parties were analyzed to
reveal any common and different points. Results of this qualitative study showed that both prospective teachers and
supervisors think that re-designed program have many strengths such as time allocated to practice, feedback sessions.
However, they also believe that, active practice teaching only in the final year is the weakness of this new program.
The analysis of the written documents after the practice teaching of prospective teachers showed that prospective
teachers gained a great reflective perspective throughout their education. And with this ability, they reflected on many
common issues regarding their strengths and weaknesses with their supervisors. There are also some differences in
their reflections and feedback from supervisors about the use of materials, planning and use of methods. This study
has specific implications for language teacher education programs and teacher trainers.
Keywords: practice teaching, language teaching, prospective teachers, supervisors
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International Baccalaureate Educator Certificate (IBEC) Program as a Model for Effective Teacher
Education
Görsev SÖNMEZ BORAN1
1

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

IBEC program is an international certificate program aiming at educating in-service teachers to be IB teachers by
offering them opportunities to improve the quality of their classroom teaching, increase their access to teaching jobs
worldwide, interact with leading academics for research and publishing consultation, demonstrate their deep
understanding of and engagement in student learning. With this aim and objective, as a group of education faculty
academics, we have designed a teacher education program to offer IB educator certificate as an alternative and
innovative model for effective teacher education. Teachers who have this certificate become qualified enough to teach
in IB-PYP schools according to the IB philosophy with the required knowledge, skills and values. Within the
framework of this teacher education program, trainees are first introduced to the philosophy of the IB, create “we”
culture, and become aware of the importance of being a global teacher with an international and critical
perspective. This program develops trainees’ skills to design, implement and evaluate their teaching according to the
IB-PYP philosophy. Moreover, they gain experience and information about student-centered education process indepth and develop professionally through continuous reflective thinking. Besides, they acquire the significance of
collaborative and transdisciplinary work. In turn, they are able to help their students be principled, open-minded,
sensitive, risk-taker, reflective and balanced. In a similar vein, they are able to support their learners’ improvement of
conceptual thinking, critical thinking, inquiry and questioning skills, having healthy communication with others and
working collaboratively. With these principles in mind, a 250-hours blended training during which they are instructed
6 different courses in which they are required to combine theory and practice in every course through micro and macro
teaching and practice teaching in cooperating IB schools has been designed as an innovative model to teacher training.
Keywords: international baccalaureate, ibec, teacher education
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Uluslararası Bakelorya Otorizasyonundan Yükseköğretimde Program Akreditasyonuna: Bir Yansıtıcı
Öğrenme Sürecinin Anatomisi
Zerrin TOKER1
1

TED Üniverstesi

Yansıtma, öğrenme süreçlerindeki deneyimleri çok yönlü ve derinlemesine analiz etme fırsatı sunan bir araçtır. Bunun
yanısıra farklı deneyimlerdeki benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırmada, işe yarar uygulamaları yeni öğrenme
süreçlerine transfer etmede de köprü görevi görür. Bu çalışmanın amacı Uluslararası Bakelorya Programı (UBP)
kapsamında uzun süre öğretmenlik yapmış olan araştırmacının UBP’nin zorunlu otorizasyon süreci ve üniversitede
akademisyen olarak içinde bulunduğu eğitim fakültesi programlarının akreditasyonu süreçlerindeki deneyimlerinin
çeşitli temalar kapsamında karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve deneyim aktarımının yapısını ortaya koymaktır.
Çalışmada nitel bir araştırma yöntemi olarak bireysel araştırma (Self Study) metodu kullanılmıştır. Bireysel
araştırmaların bir uygulama şekli olarak otoetnografinin benimsendiği bu çalışmada, odak inceleme konusu
araştırmacının bizzat kendisi ve UBP’nin zorunlu otorizasyon süreci ile eğitim fakültesi program akreditasyonu
sürecindeki deneyimleridir. Araştırmacının alandaki deneyimleri ve bu deneyimler sürecinde yaşadığı değişimi ve
dönüşümü, kişisel yansıtıcı düşünce yazıları, her iki süreçte kullanılan dokümanlar ve bilglendirme metinleri,
etkileşimlere ait notlar analiz edilerek ortaya konmuştur. Çalışmanın verilerini analiz etmede çerçeve olarak Gibbs
(1988) tarafından geliştirilen altı aşamalı yansıtıcı çember kullanılmıştır. Buna göre verilerin analizine ilişkin bulgular;
tanımlama, duygular, değerlendirme, analiz, sonuç ve eylem planı başlıkları altında sunulmuştur. Her bir aşama için
cevaplanabilecek soru setleri belirlenmiş ve soruların cevapları temalar altında incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları
her iki süreçte ne tür deneyimlerin yaşandığını ortaya koyma açısından fayda sağlayabilir. Bunun yanısıra, yeni ve
aşina olunmayan pratiklerin gerçekleştirilme sürecinde deneyimlerin aktarılabilmesinin nasıl olduğu ve nasıl bir
destek sağladığı konusunda fikir verebilir. Bu tür öğrenme süreçlerinde bazı durum ve davranışların nedenlerini, hangi
şartların sonucu olarak gerçekleştiğini, sonuçlarının neleri beraberinde getirdiğini ortaya koymada fayda sağlayabilir
ve bu yönüyle yeni uygulayıcılara araştırmaya dayalı bir bilgi birikimi sağlayabilir. Bunun yanısıra çalışmada
kullanılan yansıtıcı düşünme temelli bireysel araştırma yönteminin bir mesleki gelişim aracı olarak kullanılabilmesi
konusunda araştırmacı ve uygulayıcılara örnek sağlayabilir. Son olarak otorizasyon ya da akreditasyon sürecinin
doğasını anlamaya yardımcı olarak sonraki uygulamalarda atılacak eylem adımlarına ışık tutabilir.
Anahtar Kelimeler: akreditasyon, otorizasyon, uluslararası bakelorya, yansıtıcı öğrenme
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Ortaöğretim Öğrencilerinin Gözünden Öğretmenlerin Meslek Etiğine Uyumu
Fatma ÇOBANOĞLU1, Ayşegül ODABAŞIOĞLU2, Zeki KERİM3
1

Pamukkale Üniversitesi

2

Pamukkale Üniversitesi

3

Pamukkale Üniversitesi

Meslek etiği, tamamen insanla ilgili bir meslekte uyulması gereken davranış kuralları anlamına gelmektedir ve bu
kurallara dünyanın neresinde olursa olsun bu mesleği yapan herkesin uyması istenir. Öğrencilerin insanlaşmasına
katkıda bulunma, bunu değerlendirme ve eylemde bulunma mesleği olan öğretmenlik için de etik kurallar söz
konusudur. Eğitim öğretim hayatı boyunca öğretmenlerin sürekli meslek etiği bilinciyle görevlerini yapmaları çok
önemlidir. Bu bağlamda, bu araştırmada ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin algılarına göre, öğretmenlerin etik
davranışları ne düzeyde sergiledikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, Denizli ilinin biri Merkezde diğeri
kırsalda yer alan iki ilçesinde bulunan toplam 43 ortaöğretim kurumunda öğrenim gören öğrenciler araştırmanın evreni
olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında, tüm okullara gidilerek her sınıf düzeyinden bir sınıf seçilerek
araştırmanın örneklemi oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak, Gündüz ve Çoşkun (2012) tarafından geliştirilen,
“mesleki sorumluluk” ve “mesleki yeterlilik” olmak üzere iki alt boyuttan oluşan “Öğrencilerin algılarına göre
öğretmenlerin meslek etik kurallarına uyma düzeyleri ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan verilerin güvenirlik katsayısı
Cronbach’s Alfa .91 olarak hesaplanmıştır. Örneklemden elde edilen verilerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin ± 1
değerleri arasında olduğu görüldüğü için parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak (1)
ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin, öğretmenlerin “orta” düzeyde etik davranışlar sergilediğini düşündükleri;
(2) kız öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla öğretmenlerinin davranışlarını daha etik olarak değerlendirdikleri; (3)
Okulların türüne göre karşılaştırıldığında, Meslek lisesi, Fen lisesi ve Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilerin
öğretmenlerinin etik değerlere uygun davranışlar sergilemeleri konusunda farklı görüşlere sahip oldukları ve meslek
liselerinde öğrenim gören öğrencilerin öğretmenlerini daha etik buldukları; (4) sınıf düzeylerine göre
karşılaştırıldığında, öğrencinin yaşı büyüdükçe öğretmenlerinin daha etik davrandığını düşündükleri ve (5)
araştırmanın yürütüldüğü iki ilçenin öğrencilerinin de öğretmenlerinin sergilediği etik davranışlar konuşunda benzer
görüşte oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ışığında, etik davranışlar göstermeye kimsenin zorlanamayacağı
ama eğitimle etik davranmayı isteyebileceği düşüncesinden hareketle, öğretmenlerin mesleki eğitiminde etik
değerlerin ve bu değerlerin felsefi bilgisine dayanan bir eğitimin gerekliliğinin ortaya çıktığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: meslek etiği, öğretmen, ortaöğretim
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Öğretmenler Sorunlarına Çözüm Önerileri
Ali Erkan BARIŞ1
1

Nevşehir İl Özer İdaresi İç Denetim Birimi

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin karşılaştıkları temel sorunlara mevzuatlar çerçevesinde açıklayıcı bilgi
verebilmektir. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili kanun (25), kanun hükmünde kararname (2), cumhurbaşkanı
kararnameleri (5), tüzük (1), cumhurbaşkanı kararı (1), bakanlar kurulu kararları (15), yönetmelikler (121), yönergeler
(82), tebliğler (7), usul ve esaslar (17), cumhurbaşkanı genelgeleri (9), bakanlık genelgeleri (332), kılavuz (4), protokol
(5), sözleşme (1) ve belge (1) bulunmaktadır. Birincil, ikincil ve üçüncül mevzuatların çok olması, bu mevzuatların
zaman zaman mülga olması ya da mevzuatlarda değişikliğe gidilmesi, farklı zamanlarda yeni mevzuatların yürürlüğe
girmesi, öğretmenlerin mevzuatlar hakkında yeterli seviyede bilgilendirilmemesi ya da öğretmenlerin mevzuatları
takip edememesi, öğretmenlerde sıkıntılara yol açabilmektedir. Bu araştırmada, problem cümlesini daha iyi
anlamamızı sağlayan ve çok boyutlu değerlendirme imkânı veren karma yöntem araştırması kullanılmıştır. Karma
yöntem araştırma tipolojilerinden sıralı açıklayıcı desen kullanılmıştır. Bu desende önce nicel veriler, sonra nitel
veriler toplanmıştır. Nitel veriler nicel verileri açıklamada ve çözüm önerilerini detaylandırmada kullanılmıştır. Nicel
çalışmada araştırmacı tarafından oluşturulan anket çalışması ile öğretmenlerin hangi konularda sıkıntı çektikleri
sıralanmıştır. Nitel çalışmada ise öğretmenlerin sıkıntıları mevzuatlar çerçevesinde incelenmiştir. Bu araştırmada,
nicel veriler 302 öğretmenden oluşan çalışma grubuyla elde edilmiştir. Öğretmenler Nevşehir’de görev yapmaktadır.
Öğretmenler, amaçsal örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir.
Nitel verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara uygun araştırmacılara ve uygulamacılara
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: mevzuat, eğitim, öğretmen
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Tarih Öğretmenliği Formasyon Programına İlişkin Aday Öğretmenler, Danışman Öğretmenler ve Okul
Yöneticilerinin Görüşlerinin İncelenmesi
Gülay SARIÇOBAN1
1

Hacettepe Üniversitesi

Yükseköğretimde eğitim fakültesi dışındaki fakültelerden farklı alanlardan mezun olan öğrencilerden öğretmenlik
mesleğine atılmak isteyenlerin öğretmenlik formasyon eğitimine katılmaları zorunludur. Bu süreçte yaşanılan bir
takım sorunlar alan yazında tartışılmaktadır. Bu çalıma da bu süreçte bulunan Tarih öğretmen adaylarının, danışman
öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin aday öğretmen yetiştirme programına yönelik görüşlerini incelemeyi
amaçlamaktadır. Bu çalışmanın örneklemini çeşitli devlet üniversitelerinde edebiyat ve/veya fen-edebiyat
fakültelerinin Tarih bölümlerde öğrenim gören öğrenciler oluşturacaktır. Araştırma verileri, Kozikoğlu ve Soyalp
(2018)’in yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla elde ettiği veriler bu çalışmada nicel hale dönüştürülerek bir ölçek
oluşturularak toplanacaktır. Veriler SPSS 23.0 kullanılarak, Pearson korelasyon (Pearson correlation), bağımsız
örneklemlerde t-testi (independent samples of t-test) ve tek yönlü ANOVA (one-way ANOVA) analizleri ile
yorumlanması planlanmaktadır. Elde edilen veriler ışığında aday öğretmen yetiştirme programının bir
değerlendirilmesi yapılarak önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: formasyon eğitimi, danışman öğretmen, aday öğretmen, okul yöneticileri, tarih
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Tarih/Ait Öğrencilerinin Başarı Odaklı Motivasyon Düzeyleri
Gülay SARIÇOBAN1
1

Hacettepe Üniversitesi

Motivasyon sosyal yaşantımızda olduğu gibi eğitim hayatımızda da başarının anahtarı olup, dinamik bir yapıya
sahiptir. Bu dinamik yapı bizleri özgüvenli kılar. Motivasyonu yüksek olan bireyler kendini gerçekleştirme konusunda
daha güvende hissederler. Motivasyon iki şekilde cereyan eder; içsel ve dışsal motivasyon. Başarı odaklı
motivasyonun akademik başarı üzerindeki etkisi kaçınılmazdır. Bu yüzden mevcut çalışma yüksek öğrenim
kurumlarının değişik fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören ve Atatürk İlkeli ve İnkılapları dersine katılan
öğrencilerin başarı odaklı motivasyon düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın amacına uygun olarak
Semerci (2010) tarafından geliştirilen Başarı Odaklı Motivasyon Ölçeği alana uyarlanarak kullanılacaktır. Çalışmanın
örneklemini devlet üniversitelerinde farklı fakülte ve bölümlerde öğrenim gören öğrenciler oluşturacaktır. Çalışmada
elde
edilecek
veriler
Pearson
korelasyon
(Pearson
correlation),
bağımsız
örneklemlerde t-testi (independent samples of t-test) ve tek yönlü ANOVA (one-way ANOVA) analizleri ile
yorumlanması planlanmaktadır. Elde edilen veriler ışığında başarı odaklı motivasyon ile ilişkisi olan ve farklılık
oluşturan değişkenler muhtemel çözüm önerileri üretmek adına alan yazınla ilişkilendirilerek tartışılarak bir takım
öneriler getirilecektir.
Anahtar Kelimeler: başarı, motivasyon, tarih, atatürk ilkeleri, inkılap
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Online Learning Communities in Teachers’ Professional Development in the Context of Lifelong Learning: A
Systematic Review
Murat SÜMER1
1

Uşak Üniversitesi

Secondary students tend to have serious difficulties with math, while secondary teachers are inadequately supported
to enhance their students’ math competencies (Stylianides, 2016). In 2009, the OECD's research showed that 55% of
teachers in OECD countries, who participated in the survey, needed professional development in different subjects.
Moreover, in another study conducted in Turkey with similar to the findings of this study, it was found that 78% of
participants needed professional development of teachers (Ceylan ve Özdemir, 2016). However, even if teachers
mentioned that they need professional development, they could not also attend those courses based on different
reasons. Teachers listed the factors that prevented their participation in professional development as financial
problems with 76.3%, their course load with 55.9% and political pressures with 42.8%. Could online learning
communities be a solution for that problem? This paper aims at contributing to an understanding of using online
learning communities in teachers’ professional development in the context of lifelong learning and their implications
as open educational practices. To investigate that, this study is designed as a systematic literature review which
consists of 5 steps according to Petersen, Feldt, Mujtaba, and Mattsson (2008). Those steps are; defining the research
questions, searching for relevant published research, screening of those research, coding of them, and analyzing and
mapping the data. Regarding this model, the study will start by defining research questions. Research questions of this
study are;
1. What are the most repeated keywords combining with learning communities and/or teachers’ professional
development in the context of lifelong learning?
2. What are the main features of participants in the experimental researches including course levels such as higher or
lifelong learning and the number of participants?
3. What are the trends in publications on teachers’ professional development?
4. What are the difficulties in publications on teachers’ professional development?
5. What do the common findings say to us about the research of learning communities in teachers’ professional
development in the context of lifelong learning?
Three of the biggest databases, Web of Science, Science Direct and Scopus, will be scanned and the result will provide
an overview of the research on the use of learning communities in teachers’ professional development in the field of
lifelong learning. Moreover, the study will be a guideline for the institutes and provide practical information to
integrate those communities their programs successfully.
Keywords: online learning communities, teachers’ professional development, lifelong learning
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Ortaokul Branş Öğretmenlerinin Mesleki Yetkinlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Giresun İli Örneği)
Özge METİN1, Tuğba TÜRK2
1

Giresun Üniversitesi

2

Giresun Üniversitesi

Öğrenciyi merkeze alan eğitim sisteminde öğrenci başarısı önemlidir. Bu başarıyı etkileyen unsurlardan en önemlisi
öğretmenlerdir. Çünkü öğretmen sistemin ve öğretim programının amaçlarına ulaşmasında belirleyici ve
yönlendiricidir. Öğrencilerin akademik, sosyal ve ahlaki başarısı düşünüldüğünde, öğretmenin sahip olduğu mesleki
yetkinlik düzeyi önem arz etmektedir. Öğretmenler için yetkinlik kavramı ise öğretmenin kendi kapasitesine olan
inancı, en problemli öğrencilere bile yardım edebilme inancı ve en zor öğrencilerde bile istenen sonucu
gerçekleştirebilme gücü olarak tanımlanmıştır. Bugüne kadar yapılmış pek çok araştırmada da öğretmenlerin mesleki
yetkinliklerine olan inançları öğretmenin öğretimini doğrudan etkilediği görülmektedir. Bu nedenle ilkokuldan sonra
eğitimin önemli bir basamağı olan ortaokullarda görev yapan branş öğretmenlerinin mesleki yetkinlik düzeylerinin
tespit edilerek değerlendirilmesi ve çıkan sonuçlara bağlı olarak önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Bu
araştırmada ortaokul branş öğretmenlerinin mesleki yeterlilik düzeylerini tespit etmek amacıyla nicel araştırma
yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak; Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy
tarafından geliştirilen Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği’nin Türkiye örneğinde geçerlik ve güvenirlik çalışmasını
yaparak Türkçe’ye uyarlayan Baloğlu ve Karadağ’ın Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği kullanılmıştır. 24 maddelik 5
farklı alt boyuttan oluşan bu ölçek; Yönlendirme, Davranış Yönetimi, Motivasyon, Öğretim Becerisi, Ölçme ve
Değerlendirme olarak alt boyutlara sahiptir. Elde edilen analizler sonucunda ölçeğin Cronbach’s Alpha kat sayısı .94
olarak bulunmuştur. Bu durum ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. Araştırmanın çalışma grubunu Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı Giresun Merkez Ortaokullarında çalışan 195 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Elde
edilen veriler neticesinde ortaokul branş öğretmenlerinin mesleki yetkinliklerinin cinsiyete göre yapılan bağımsız ttesti analizi sonucunda davranış boyutunda (p=.40) anlamlılık değerinde fark tespit edilmiştir. Bu durum kadın
öğretmenlerin, erkek öğretmenlere göre öğrencilere davranış konusunda kendilerini daha fazla yetkin bulduklarını
sonucunu desteklemektedir. Branşa göre öğretmenlerin yetkinlik düzeylerinin tespitini sağlamak amacıyla yapılan
Anova sonuçlarına göre öğretmenlerin yönlendirme (p =.002), davranış (p=.033), motivasyon (p=.016) ve öğretim
(p= .004) alt boyutlarında istatistiki olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir. Öğretmenlerin mezun oldukları eğitim
durumuna göre (önlisans-lisans ve lisansüstü) herhangi bir boyutta anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Son değişken
olarak kıdeme göre ise 1-5 yıl arasında öğretmen olanların 6-10, 11-15, 16-20 ve 21 yıl üzeri öğretmenlik yapmakta
olan öğretmenlerden yönlendirme ve davranış alt boyutlarında daha az yeterli olduklarını göstermektedir. Bu durum
nitekim zamanla kazanılan tecrübenin saha da kendini göstermesiyle alakalı olabilir. Sonuç olarak öğretmenlerin
mesleki niteliğini ve eğitimin kalitesini arttırmak amacıyla yapılan hizmet içi eğitimlerin ve lisans eğitimlerinde
verilen alana özgü derslerin yanında meslek bilgisi derslerinin uygulamaya dönük olarak işlenmesi, öğretmenlerin
bireyi ihtiyacı olan alana veya yardıma yönlendirme, sınıf içi ve dışı öğrenciye davranış, sınıf içerisinde öğretmenin
bir konuyu anlatma ve öğrenciye kazandırma becerisi olan öğretim becerisi ve tüm eğitim-öğretim süreçlerinin öğrenci
tarafından ne kadarının anlamlandırılıp kazanıldığının tespitini sağlayan ölçme ve değerlendirme becerilerini
destekleyebilir nitelikte olması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: öğretmen yetkinliği, ortaokul branş öğretmenleri, ohio mesleki yetkinlik ölçeği
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Öğretmenlere Göre Öğretim Uygulamalarını Etkileyen Unsurlar
Tülin ACAR1
1

Parantez Eğitim Araştırma Danışmanlık ve Yayıncılık Hizmetleri

Türkiye’nin de kurucu ülkeler arasında olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 1961 yılında
kurulmuştur. Bu örgütün kuruluş amacı, ülkeler için sürdürülebilir ekonomik bir büyüme ve kalkınma politikalarının
geliştirilmesi olduğu beyan edilmiştir. Ülkeler için “kalkınma” kavramının eğitim, çevre, kurumsal yönetim, sağlık,
ekonomi, ulaşım, finans, vergi, ticaret, yatırım, düzenleyici reformlar gibi pek çok alanla ilişkisinin bulunması
sebebiyle sürdürülebilir kalkınma politikaları için OECD tarafından üye ve üye olmayan ülkelerden çeşitli veriler
toplanılmakta ve paylaşılmaktadır. Bilhassa OECD'nin eğitim konu alanıyla ilgili yaptığı araştırmaların amacı,
bireylerin ve ulusların refah üretecek bilgi ve becerileri tanımlaması ve geliştirmesi olarak ilan edilmiştir. (OECD,
2019). OECD tarafından hem düzenlenip hem de uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA),
Bir Bakışta Eğitim (EAG), Yetişkin Becerileri Araştırması (PIAAC) ve Öğretme ve Öğrenme Anketi (TALIS) gibi
geniş ölçekli ölçme ve değerlendirme çalışmaları, ülkelerin eğitim politikalarına verili kanıtlar sağlaması bakımından
oldukça önemsenmektedir. Eğitim politikalarının bireylerin bilgi ve becerilerine olan etkisi konu edinildiğinde
öğrenme ve öğretme sürecinin aktörleri olan öğretmen ve okul müdürlerinin öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri
oldukça önemli olmaktadır. Bir başka deyişle, öğretmen ve okul müdürlerinin öğretme ve öğrenme sürecine ilişkin
görüşleri, eğitime dair birincil düzeyde bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır. Aynı zamanda ilkokul, ortaokul ve liselerde
görev yapan öğretmen ve okul müdürlerinin öğretim uygulamalarına ilişkin bilgi ve becerileri, görüş ve önerileri
öğretmen yetiştirme politikalarını da şekillendirmektedir. Bu çalışmanın amacı da ilkokul, ortaokul ve liselerde görev
yapan öğretmenlerin öğretim uygulamalarına ilişkin ölçek puanları üzerinde, mesleki deneyim, haftalık ders saati,
planlama ve derse hazırlık için ayrılan zaman, takım çalışmasına ve okuldaki meslektaşlarla diyalog için ayrılan
zaman, öğrenci çalışmasının düzeltilmesine ayrılan zaman, sınıf yönetimi, bilişsel etkinleştirme, etkili mesleki
gelişim, Değer algısı ve politika etkisi, Öğretimde sosyal hizmet motivasyonu, takım yeniliği, Öğretmen-öğrenci
ilişkileri, mesleki iş doyumu ve öğretmen öz yeterliliği olmak üzere 14 değişkenin bir etkisinin olup olmadığının
incelenmesidir. Bu araştırmada bir veri toplama aracı kullanılmamıştır. Ancak araştırmaya konu edinilen değişkenlere
ilişkin veriler, OECD’nin TALIS-2018 veri tabanından elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de
görev yapan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Veriler, aşamalı doğrusal
modelleme yapılarak HLM 6.04 programında analiz edilmiştir. Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin öğretim
uygulamalarını takım çalışması ve okuldaki meslektaşlarla diyalog için ayrılan zaman, öğrenci çalışmasının
düzeltilmesine ayrılan zaman, sınıf yönetimi, bilişsel etkinleştirme, sosyal hizmet motivasyonu, öğretmen-öğrenci
ilişkileri, mesleki iş doyumu ve öğretmen öz yeterliliği değişkenleri anlamlı düzeyde etkilediği bulunmuştur(p<0.05).
Öğretmenlerin öğretim uygulamaları üzerinde mesleki deneyimi, haftalık ders saati, planlama ve derse hazırlık için
ayrılan zaman, etkili mesleki gelişim, değer algısı ve politika etkisi ve takım yeniliği değişkenlerinin anlamlı birer
yordayıcı olmadığı gözlenmiştir (p>0.05).
Anahtar Kelimeler: TALIS 2018, öğretim uygulamaları, öğretme-öğrenme süreci
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Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Emine Begüm AKKUŞ1, Lütfi ÜREDİ2
1

Milli Eğitim Bakanlığı
2

Mersin Üniversitesi

Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların ortak özelliği, nitelikli insan gücünü oluşturan ve insanoğlunun
biçimlenmesini sağlayan eğitime büyük önem vermeleri, eğitimi bir güç olarak nitelendirerek sürekli geliştirmeye ve
çağın gereklerine uygun hale getirmeye olan çabalarıdır. Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmeler nitelikli insan
gücüne olan ihtiyacı arttırmakta ve eğitimin önemini ortaya çıkarmaktadır. Eğitim ise donanımlı olarak yetişmiş
öğretmenler aracılığıyla aktarılmaktadır. Toplumun kalkınmasında en önemli unsurlardan birinin öğretmenler olduğu
görülmektedir. Eğitim ve aktarıcısı olan öğretmenler bu kadar önem taşıyorken öğretmenleri yetiştiren sistemimizin
ve öğretmen yetiştirme programlarının etkili bir şekilde planlanması ve uygulanması beklenmektedir. Bu çalışmanın
amacı göreve başlamış olan öğretmenlerin ve üniversite son sınıfta okuyan öğretmen adaylarının öğretmenlik
uygulaması dersine yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel bir yaklaşımla tasarlanmış olup veriler Şanlıurfa
ilinde görev yapan 84 öğretmen ve Mersin Üniversitesi son sınıfta okuyanlar çoğunlukta olmak üzere 88 öğretmen
adayından yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Nitel boyutlu veriler içerik analizine tabi
tutularak belirli kategoriler altında sayısallaştırılmıştır. Veriler analiz edilirken tematik yaklaşımdan yararlanılmıştır.
Elde edilen bulgular ışığında öğretmen ve öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni, uygulama okulu koordinatörü
gibi öğretmenlik uygulaması dersi taraflarından kaynaklanan sorunlar olduğuna, uygulama okul türlerinin tüm okul
türlerini kapsayıcı olmadığını düşündüklerine, ders dışı faaliyetler konusunda uygulama ve bilgilendirme
yapılmadığına, uygulama sürecinde görevli tarafların işbirliği içerisinde olmadıkları gibi çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: öğretmen yetiştirme, öğretmenlik uygulamaları, öğretmen adayı
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Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algılarının İncelenmesi
Şule POLAT1
1

Milli Eğitim Bakanlığı

Toplumsal hayatın her alanındaki değişim ve gelişme iş dünyasını da etkilemektedir. Örgütsel destek kavramıyla ilgili
alanyazında çeşitli tanımlar bulunmaktadır. Eisenberger, Huntington, Hutchison ve Sowa (1986) örgütsel desteği;
örgütün işgörenlerinin katkılarına değer ve mutluluklarına önem verdiği ve örgütün işgörenleri etkileyen eylem ve
politikalarını gönüllü bir biçimde gerçekleştirdiğine ilişkin algı olarak nitelendirmektedir. İşgörenlerin örgütlerine
insana ait özellikler kazandırması eğilimi taşıdıkları bilinmektedir (Eisenberger vd. 1986). İşgörenler, örgütte
gördükleri muameleyi yöneticilerinin davranışları ile yorumlamaktadırlar (Aselage ve Eisenberger, 2003). Beheshtifar
ve Herat, (2013) göre örgütsel destek algısı, örgüte katkılarını nasıl değerlendiklerini ve refahlarını nasıl
sağladıklarıyla alakalı işgören algısıdır. Bu tür algılamalar, örgütün sağladığı onayın sıklığı, yoğunluğu ve samimiyeti
ile işgörenin işinde sergilediği çabanın sonucunda elde ettiği maddi ve manevi ödüller üzerine kurulmaktadır.
1. Katılımcıların; örgütsel destek, algısına ilişkin görüşleri nasıldır?
2.Katılımcıların; örgütsel destek algısına ilişkin görüşleri, cinsiyet, medeni durum ve mesleki kıdeme göre anlamlı bir
farklılık göstermekte midir?
Çalışmada tarama yöntemi kullanılmış, elde edilen veriler, nicel teknikler ile çözümlenmiştir. Araştırmanın evrenini
2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara’nın Çankaya (1896), Yenimahalle (1034), Keçiören (869), Altındağ (478)
ortaöğretimde görevli toplam 4277 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde örneklem büyüklükleri
tablosundan yararlanılmış, evrenden 0.05 güvenirlik ve %5 hata payı ile hesaplanan örneklem büyüklüğünün 353
katılımcı ile sağlanabileceği görülmüştür (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004). Katılımcılar rastgele (random) olarak
belirlenmiştir. Ölçek ulaşılabilen 360 katılımcıya uygulanmış, 358’nin analize uygun olduğu görülmüştür.
Katılımcıların 280’ni (%78,2) kadın, 78’i (%21,8) erkektir. Ayrıca mesleki kıdemleri, 1-7 yıl olan 110, 8-14 yıl olan
92, 15-21 yıl olan 102 ve 21 yıl üzeri olan öğretmen sayısı ise 54’tür. Katılımcıların 288’i evli ve 70’i ise
bekârdır.Eisenberger, Huntington Hutchison ve Sowa (1986) geliştirdiği ve geçerlilik çalışması yapılan, 36 maddelik
ölçek, Akalın (2006) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. “Örgütsel Destek Ölçeği” kısa formu toplam 8 maddeden
oluşmaktadır. 5’li likert olarak hazırlanmış olup tek boyutlu bir yapıya sahiptir. Yüksek puan ortalaması, bireyin
örgütten yüksek düzeyde destek gördüğünü hissettiği ile yorumlanmaktadır Ölçeğin Akalın (2006) Cronbach alfa
değerini .87 olarak hesaplanmıştır. Mevcut araştırmada ise Cronbach alfa değeri .86,7 olarak bulunmuştur. Ayrıca
toplam varyansın % 79,8’ini açıkladığı görülmüştür. Analiz sonucunda (x2=100.48; Sd=20; x2/Sd=5; AGFI =
.92; GFI = .96; NFI = .92; CFI = .93; IFI = .93; RMR = .20; RMSEA = .17) uyum değerleri bulunmuştur. Örgütsel
destek ölçeğinin tek boyutlu formunun geçerliği görülmüştür. Bulgulara göre, katılımcıların örgütsel destek düzeyleri
cinsiyete göre ve medeni duruma göre anlamlı şekilde farklılık göstermediği saptanmıştır. Ayrıca, katılımcıların
örgütsel destek düzeyleri mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşmaktadır Mesleki kıdem arttıkça
örgütsel destek algısının da arttığı görülmüştür. Çalışma kapsamında ulaşılan sonuçlar ve araştırma ışığında aşağıdaki
öneriler sunulmuştur:
Konuyla ilgili boylamsal araştırmalar, nitel araştırmalar yapılabilir.
Daha kapsayıcı, bölgesel farklılıkları görmeyi amaçlayan örneklem üzerinde çalışılabilir.
Anahtar Kelimeler: örgütsel destek algısı, lise, öğretmen
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Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Algılarının İncelenmesi
Şule POLAT1
1

Milli Eğitim Bakanlığı

Sözlük anlamı “Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet” olan (TDK, 2017) yeterlik, bir işin yapılabilmesi
için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlara sahip olma durumunu ifade etmektedir. Eğitim sisteminin merkezi
konumundaki öğretmenler de mesleklerini yerine getirmek için, mesleğin gerektirdiği yeterliklere sahip olmalıdır.
Öğretmenler yeterliklerinin önemli bir kısmını üniversitelerin öğretmen yetiştirme programlarında yani hizmet öncesi
eğitimlerinde kazanmaktadır (Yeşilyurt, 2011).
1.Katılımcıların; mesleki yeterlilik algısına ilişkin görüşleri nasıldır?
2.Katılımcıların; mesleki yeterlilik algısına ilişkin görüşleri, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve mesleki
kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
Çalışmada tarama yöntemi kullanılmış, elde edilen veriler, nicel teknikler ile çözümlenmiştir. Araştırmanın evrenini
2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara’nın Çankaya (1896), Yenimahalle (1034), Keçiören (869), Altındağ (478)
ortaöğretimde görevli toplam 4277 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde örneklem büyüklükleri
tablosundan yararlanılmış, evrenden 0.05 güvenirlik ve %5 hata payı ile hesaplanan örneklem büyüklüğünün 353
katılımcı ile sağlanabileceği görülmüştür (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004). Katılımcılar rastgele (random) olarak
belirlenmiştir. Ölçek ulaşılabilen 360 katılımcıya uygulanmış, 358’nin analize uygun olduğu görülmüştür.
Katılımcıların 234’ni (%65.4) kadın, 124’ü (%34.6) erkektir. Ayrıca mesleki kıdemleri, 1-5 yıl olan 110, 6-10 yıl olan
21, 11-15 yıl olan 34, 16-20 yıl olan 43 ve 21 yıl üzeri olan öğretmen sayısı ise 150’tür. Katılımcıların 243’ü evli ve
115’i ise bekârdır. Katılımcıların mesleki yeterlilik algı düzeyini belirlemek için Polat (2017) tarafından geliştirilmiş
olan Öğretmenlik mesleği iş özellikleri ölçeği (ÖMİÖÖ)’nin “öğretmen yeterlikleri” boyutu kullanılmıştır. 5’li likert
olarak hazırlanmış olup tek boyutlu bir yapıya sahiptir. Ölçeğin Polat (2017) Cronbach alfa değerini. 90 olarak
hesaplanmıştır. Mevcut araştırmada ise Cronbach alfa değeri. 89 olarak bulunmuştur. Verilerin analizi betimsel
istatistikler ve DFA ile yapılmıştır. Ölçeklere ilişkin Normallik Testi sonuçlarına göre maddelerin toplam puan
ortalaması basıklık ve çarpıklık değerleri
.05
anlamlılık
düzeyinde
incelenmiştir.
İnceleme
sonucunda çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri sırasıyla mesleki yeterlilik algına göre -1,5, 5.2)
bulunmuştur. Ölçeklerde homojenliğe Box M Testi ile bakılmıştır. Veri seti uç değer bulundurmaktadır. Basıklık ve
çarpıklık katsayısı, ± 3 sınırları içinde kalmaktadır, dolayısıyla normal dağılım sergilediği kabul edilmektedir
(Büyüköztürk, Köklü ve Çokluk-Bökeoğlu, 2007). Parametrik testler kullanılacaktır. Değişkenlerle ilgili katılımcı
algı düzeyleri, aritmetik ortalama ve standart sapma analizi ile hesaplanmıştır. 5’li likert olan ölçeklerde “1.0-1.80”
aralığı çok düşük, “1.81-2.60” aralığı düşük, “2.61-3.40” aralığı orta, “3.41-4.20” aralığı yüksek ve “4.21-5.0”
aralığı çok yüksek olarak değerlendirilmiştir. Katılımcıların mesleki yeterlilik algı düzeyleri medeni duruma göre
bekar öğretmenler lehine anlamlı şekilde farklılık göstermektedir. Katılımcıların mesleki yeterlilik algı düzeyleri
eğitim durumuna göre anlamlı şekilde farklılık göstermemektedir. Katılımcıların mesleki yeterlilik algı düzeyleri
mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Farklılaşmanın kaynağını tespiti için Post-Hoc
testlerinden LSD kullanılmıştır. Mesleki kıdemi (1-5) yıl olanların ortalamasının, mesleki kıdemi (6-10) yıl olanların
ortalaması, (16-20) yıl olanların ortalaması olanlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca olanların ortalaması,
(21+) yıl olanların ortalaması olanlardan daha düşük olduğu görülmüştür. Mesleki yeterlilik algısının en düşük olduğu
mesleki kıdemi (6-10) yıl arası olanlar olduğu, mesleki kıdemi (1-5) olanların kendilerini en yeterli gören grup olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: mesleki yeterlilik algısı, lise, öğretmen
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İlkokul Sınıf Öğretmenlerinin Kişilik Özellikleri ile Mesleki Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi: Mersin İli Örneği
Begüm Seval GÜNDEŞLİOĞLU1, Lütfi ÜREDİ2
1

TED Mersin Koleji

2

Mersin Üniversitesi

Bu araştırmanın amacı, ilkokul sınıf öğretmenlerinin kişilik özellikleri ile mesleki doyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi
incelemektir. Araştırma, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline göre dizayn edilmiştir. Araştırmanın
evrenini, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Haziran 2018 itibariyle Mersin’de görev yapan 5416 sınıf öğretmeni
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde Mersin merkezde görev yapan
943 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerini tespit edebilmek için
‘Öğretmen Kişisel Bilgi Formu’ ve McCrae ve Costa tarafından geliştirilen, Bacanlı, İlhan ve Arslan (2009) tarafından
Türkçe’ye uyarlanan ‘Sıfatlara Dayalı Kişilik Özellikleri Ölçeği’ ile mesleki doyum düzeylerini tespit etmek için de
Kuzgun, Sevim ve Hamamcı (2005) tarafından geliştirilen ‘Mesleki Doyum Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin toplanma
aşamasından sonra elde edilen bulguların analizinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki
ilişkiye bakmak için aralarında normal dağılım olmadığından dolayı Spearman Rank korelasyon analizi yapılmıştır.
Araştırmada incelenen kişilik özellikleri ve mesleki doyum değişkenleri için alınan puanların, katılımcıların
sosyodemografik özelliklerine göre karşılaştırılmasında iki gruptan oluşanlar için t testi ve ikiden fazla oluşan gruplar
için tek yönlü varyans analizi (one way-ANOVA) yapılmıştır. Değişkenler arasındaki anlamlılığın istatistiksel olarak
hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için Tukey HSD testine başvurulmuştur. Araştırmada, örneklem
sayısının fazlalığı, normal ve homojen dağılımın olmasından dolayı paremetrik testler kullanılabilmiştir. Sonuçlara
bakıldığında öğretmenlerin mesleki doyumları ile kişilik alt faktörleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu
görülmüştür. Öğretmenlerin mesleki doyumları ile dışadönüklük, yumuşak başlılık, özdenetim-sorumluluk ve
gelişime açıklık faktörleri arasında pozitif bir ilişki olduğu; ancak öğretmenlerin mesleki doyumları ile duygusal
tutarsızlık (nevrotizm) faktörü arasında negatif bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Bunlara göre öğretmenlerde
dışadönüklük, yumuşak başlılık, özdenetim-sorumluluk ve gelişime açıklık arttıkça mesleki doyum artacak, duygusal
tutarsızlık (nevrotizm) arttıkça da mesleki doyum azalacaktır. Araştırmadan edilen sonuçlar doğrultusunda
uygulayıcılara ve araştırmacılara yardımcı olabilecek öneriler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: ilkokul, kişilik özellikleri, mesleki doyum, sınıf öğretmeni
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Öğrenme Ortamı Olarak Atölyeler
Melek GÜNERİGÖK1, Gülbin BANGİR ALPAN2
1

Gazi Üniversitesi

2

Gazi Üniversitesi

Yaşantılar sonucu gerçekleşen öğrenmenin niteliği, etkileşimde bulunulan çevrenin koşulları ve olanakları ile
yakından ilişkilidir. Öğrenme ortamı da anılan çevrelerden biridir. Öğrenme ortamı kavramı çoğunlukla okulu
çağrıştırmaktadır. Okuldaki öğrenme ortamlarını fiziki yapı, donanım, personel, yöntem-teknik, eğitim programları
gibi birçok öge biçimlendirmektedir. Bu çalışmanın konusu öğrenme ortamı olarak özel bir okul kapsamında yer alan
atölyelerin incelenmesidir. Fiziki yapıyı çağrıştıran atölyelerin işleyişi aslında donanım, personel, yöntem-teknik,
eğitim programı gibi ögelerle çalışan bir sistemler bütünüdür. Çalışmaya konu olan atölyelerin hedefi öğrenciler için
bireysel farklılıklara duyarlı ders dışı özgür ve alternatif öğrenme ortamı oluşturmaktır. Literatürde atölye ve
laboratuvar derslerine ilişkin çalışmalar bulunsa da öğrenme ortamı olarak ders dışı atölyelerin özellikle bir ilkokulda
uygulanmasına ilişkin herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmada amaç öğrenme ortamları olarak özel
okuldaki atölyelerle ilgili öğrenci, veli ve öğretmen görüşlerini ve araştırmacı gözlemlerini betimlemektir. Bu
çalışmada derinlemesine veri toplanabilmesi için nitel araştırma yöntemi; desen olarak da olgubilim kullanılmıştır.
Paydaş görüşlerine, deneyimlerine ve araştırmacı gözlemlerine yer verilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu;
Ankara’ nın Gölbaşı ilçesindeki bir özel ilkokulda öğrenim görmekte olan araştırmaya gönüllü olarak katılan ilkokul
öğrencileri (10), velileri (10) ve öğretmenleri (7) oluşturmuştur. Katılımcıları belirlemede seçkisiz olmayan örnekleme
yöntemlerinden bir amaçsal örnekleme türü olan “uygun örnekleme” kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında yarı
yapılandırılmış görüşme formlarından ve gözlemlerden yararlanılmıştır. Katılımcılarla birebir yapılan görüşmeler 3050 dk sürmüştür. Gözlemler ise araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış gözlem formu ile yapılmıştır.
Toplam 10 atölye farklı zamanlarda üç kez gözlenmiştir. Veri analizi çalışmasında görüşme ve gözlem kayıtları ile
içerik analizi yapılmıştır. Kayıtlar iki araştırmacı tarafından satır satır okunarak içerik kodları oluşturulmuştur. Kod
listelerinden birbirleriyle ilişkili olanlar bir araya getirilerek tematik kodlama yapılmıştır. Tematik kodlamalarda
araştırmanın soruları ile olan iç ve dış tutarlılığa dikkat edilmiştir. Kodlamalar karşılaştırılmış ve “Güvenirlik= Görüş
Birliği / Görüş Ayrılığı + Görüş Birliği x 100” formülüyle görüş birliği yüzdesi hesaplanmıştır. Kodlayıcılar
arasındaki güvenirlik katsayısı 0.90 bulunmuştur. Miles ve Hubermann’a (1994) göre kodlayıcılar arasındaki
güvenirliğin %80’ den fazla olması, güvenirlik için yeterlidir. Araştırma bulgularının katılımcı görüşlerine ilişkin
alıntılarla desteklenmesi, yöntem ve örneklem seçiminin ayrıntılı açıklanması, araştırmacılardan birinin ilgili kurumda
öğretmen olması araştırmanın geçerliğinin sağlanması yönündeki çabalara örnek olarak gösterilebilir. Araştırmanın
ilgi çekici sonuçları şöyledir: Atölyeler, öğrencilere öğrenci merkezli yaparak yaşayarak özgür öğrenme ortamları
sunmaktadır. Onların merak duygusunu artırmaktadır. Akran öğrenmesine zemin hazırlamaktadır. En sevilen atölyeler
el sanatları ve ekoloji atölyeleridir. Ekoloji atölyelerinde doğal ve sağlıklı ürünler üretilmektedir. Atölyelerdeki karma
yaş uygulaması zaman zaman atölye yönetiminin güçleştirmektedir. Daha çok bahçenin kullanıldığı, çok materyalli
geniş mekanlar hayal edilen atölyelerdir. Sonuçlar doğrultusunda ders dışı atölye uygulamalarının öğretmen yetiştiren
kurumlar da dahil tüm eğitim kurumlarında yer alması ve planlanması yönünde önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: öğrenme ortamları, atölye, ilkokul
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Autonomy Support of Self-Determination and its Relation with Classroom Management Styles of the
Teachers
Ahmet Yaşar DEMİRKOL1
1

Çankaya Sınav Koleji

Although number of studies about classroom management styles of teachers and studies on students’ motivation has
been increased in recent years in Turkey parallel to the international literature, studies which look at the relations
between these concepts are few. In addition, self-determination and autonomy support, being one of the most recent
and popular motivational theories, did not get the deserved attention and place in teacher education undergraduate
programs and in-service teacher training programs in Turkey. Self-determination theory suggests that students would
tend to internalization of learning motivation and deal with lessons more autonomously when there is support in the
classroom for their need of autonomy. Therefore, students need supporting environment to feed their intrinsic
motivations. Undoubtedly, it is teachers who will create autonomy supported class and learning environments.
Teachers can feed and strengthen or weaken and impair autonomous motivations of students. Learner autonomy can
be supported by alleviating assessment pressure and force on student, increasing the sense that student has a voice and
option in academic activities and providing a positive feedback on competence. This study aims to introduce selfdetermination and autonomy support concepts to the teacher education and training programs in Turkey and examine
the relationship between class management styles and motivational behaviors of teachers by using instructional
management and people management factors for class management; interventionist, interactionist and noninterventionist classification for class management approach and autonomy support of self-determination for student
motivation. The model of the research is relational quantitative survey. The participants are primary school teachers
working in Alanya, Turkey. Data was collected with Attitudes and Beliefs on Classroom Control Inventory for
classroom management styles and Learner Autonomy Support Scale for autonomy support of teachers. The findings
of the study presented that the autonomy support that teachers exhibit does not change according to their people
management style but it changes according to their instruction management style.
Keywords: autonomy support, self-determination, classroom management
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Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Barışa İlişkin Görüşleri
Esin URLU1, Ekber TOMUL2
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Binlerce yıl boyunca barışın vizyonu, dini geleneklerden modern felsefi fikirlere kadar, şiddet içermeyen ve toplumsal
yaşama dayalı bir yaşam tarzını teşvik etmiştir (Jeong, 2000). Bitmek bilmeyen şiddet ve savaşların karşısında, barış
araştırmaların sayısının artması, bu nedenle, doğal bir süreçtir. Ayrıca küreselleşme süreci ile birlikte, çoğu ülkede,
öğretim programlarının; insan hakları, barış ve güvenlik ortamı gibi küresel konular hakkında farkındalık yaratmaya
yönelik olarak güncellendiği görülmektedir (Maleki ve Komishani, 2014). Bu araştırmada da, sınıf eğitimi anabilim
dalı öğrencilerinin barışa ilişkin görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu araştırmada belirlenen sayıltı,
“Araştırmaya katılan öğrencilerin, görüşme formunda yer alan ve kendilerine yöneltilen soruları içten ve doğru bir
şekilde yanıtladıkları varsayılmıştır.” sayıltısıdır. Araştırma, uygulamanın yapıldığı zaman dilimi ve fakülteyle
sınırlandırılmıştır. Ayrıca bazı öğrenciler, araştırma konusunun barış olmasını ileri sürerek çalışmaya katılmak
istememişlerdir. Bu da araştırmanın sınırlılıklarından biridir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji
deseni ile düzenlenmiştir. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme türlerinden benzeşik (siyasi görüşlere göre) örnekleme
tekniği ile belirlenmiştir. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi kullanılmış ve yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplam 13 kişiden oluşan dört grup öğrenci (kendini muhafazakâr olarak
tanımlayan öğrenciler, kendini ülkücü olarak tanımlayan öğrenciler, kendini sol görüşlü olarak tanımlayan öğrenciler
ve kendini hiçbir görüşe yakın hissetmeyen ve apolitik olarak tanımlayan öğrenciler) ile görüşmeler yapılmıştır.
Oluşturulan görüşme formunun anlaşılabilirliğine bakılması için konunun uzmanı bir öğretim elemanından ve iki
eğitim fakültesi öğrencisinden fikirleri alınmış, ayrıca bir öğrenci ile kayıt altına alınmayan bir taslak görüşme
yapılmıştır. Bu çalışma Prof. Dr. Ekber TOMUL’un danışmanlığında yürütülen Esin URLU’nun “Sınıf eğitimi
anabilim dalı öğrencilerinin barışa ilişkin tutum ve görüşlerinin incelenmesi” konulu doktora tezinden yararlanılarak
üretilmiştir. Sözü edilen tez çalışmasında bir barış tutum ölçeği geliştirilmiş ve ölçek geliştirme sürecinde ortaya çıkan
barışın faktörleri esas alınarak görüşmelerin çerçevesi belirlenmiştir. Görüşmeler yazıya aktarıldıktan sonra görüşme
yapılan katılımcılardan görüşmelerin doğruluğu konusunda katılımcı teyidi alınmıştır. İçeriğe dair elde edilen kodlar
ve kategoriler, aynı alanda uzman bir araştırmacıya daha kontrol ettirilmiştir. İki araştırmacı arasındaki güvenilirlik
katsayısını hesaplamak amacıyla, veriler nominal olduğundan, istatistik paket programından yararlanılarak ağırlıklı
Cohen kappa (weighted kappa) analizi yapılmıştır (Şencan, 2005). Analiz sonucunda kappa değeri 0,95 olarak
bulunmuştur. Bu sonuca göre, iki araştırmacı arasında neredeyse mükemmel uyuşma bulunmaktadır (Landis ve Koch,
1977). Tüm görüşmelerden toplam 281 kod elde edilmiş ve içerik analizi uygulanarak raporlaştırılmıştır. Sınıf eğitimi
programı öğrencileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, aslında her görüşten öğrencinin, savunma savaşının meşru
görülmesi gibi birtakım konularda birleştikleri görülmektedir. Farklılıklara açık olma konusunda, kendini ülkücü
olarak tanımlayan öğrenciler ve kendini muhafazakâr olarak tanımlayan öğrenciler, kendini sol görüşlü olarak
tanımlayan ve siyasi görüşünü belirtmek istemeyen öğrencilere göre daha kapalıdırlar. Kendini ülkücü olarak
tanımlayan öğrenciler, gözlemledikleri ya da yaşadıkları olumsuz deneyimlerden ötürü farklılıkları zaman zaman
tehlikeli buluyorken, kendini muhafazakâr olarak tanımlayan öğrenciler ise farklılıkların aslında olmadığı ve herkesin
özünde aynı oldukları düşüncesindedirler. Konu ile ilgili literatürdeki benzer çalışmalarda yapılan görüşmelerde, bu
çalışmada elde edilen sonuçlara benzer şekilde, öğrencilerin iletişim eksikliğinden yakındıkları ve barışın öneminin
bilincinde oldukları görülmektedir (Hilal ve Denman, 2013; Deveci, Yılmaz ve Karadağ, 2008; Sommerfelt ve
Vambheim, 2008). Bu araştırmanın, benzer amaçlı çalışmalara yardımcı olması umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: sınıf eğitimi, barış, barış görüşü
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Başarılı Ülkelerde Öğretmenlerin İş Doyumunu Yordayan Faktörler: TALIS 2018 İncelemesi
Safiye BİLİCAN DEMİR1
1

Kocaeli Üniversitesi

OECD tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi-Teaching and Learning International
Survey (TALIS) uygulaması öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin çalışma koşulları, okullardaki öğrenme-öğretme
ortamlarına yoğunlaşan geniş ölçekli bir test uygulamasıdır. Bu uygulama farklı ülkelerde uygulanana eğitim
politikalarını ve bu politikaların okullardaki yansımalarını öğretmen ve yöneticilerin değerlendirmelerine dayalı
olarak yapması bakımından önemlidir. Beş yılda bir yapılan TALIS’in üçüncüsü 2018 yılında yapılmış ve bu
uygulamaya 48 ülkeden yaklaşık 240 bin öğretmen ve 13 bin okul müdürü katılmıştır. TALIS 2018 verileri anketler
aracılığı ile toplanmıştır. Öğretmen anketinde öğretmenlerin mesleki deneyim ve gelişimleri, öğretim uygulamaları,
iş doyumu, yurtdışı eğitim-öğretim tecrübeleri ve kültürel çeşitliliğin yanı sıra diğer öğretmenlerle ne sıklıkla iş birliği
yaptıkları ya da okulla ilgili karar alma süreçlerine ne ölçüde katıldıkları gibi konularını da içeren toplam 58 soru yer
almaktadır. TALIS kapsamında da ele alınan iş doyumu farklı çalışma alanları için tartışılan önemli bir kavramdır.
Öğretmenlik mesleği kapsamında iş doyumu, eğitim ortamlarında bireyin kendini bir öğretmen olarak
değerlendirdiğinde sahip olduğu duygusal durum olarak tanımlanabilir. Öğretmenlerin iş doyumu, mesleki hayatta
karşılaştıkları sorunlarla başa çıkma, öğretme davranışları ve öğrenci öğrenme ortamı ve buna bağlı olarak
öğrencilerin başarı ve motivasyonlarıyla yakından ilişkili olabilmektedir. İşinden yeterince doyum sağlayamayan ve
yaşadığı doyumsuzlukla başa çıkamayan öğretmenlerin başka olumsuz duygu durumlarıyla karşı karşıya kalması
olasılığı bulunmaktadır. Buna bağlı olarak öğretmenlerin işlerine karşı motivasyonu düşmekte ve verimlilik
azalabilmektedir. Günümüzde eğitim sistemlerinin kalitesi ve başarısıyla ilgili önemli göstergelerden biri öğrenci
başarısıdır. Bu bakımdan özellikle PISA ve TIMSS gibi öğrenci başarısının ölçüldüğü uluslararası test
uygulamalarından üst sıralarda yer alan ülkelerdeki öğretmenlerin iş doyumuyla ilişkili faktörleri belirlemek, etkili
okul sistemleri oluşturma konusunda diğer ülkelere ve politika yapıcılara önemli bilimsel veri sağlayacaktır. Bu
bakımdan bu araştırmanın amacı Finlandiya, Kore ve Singapur için öğretmenlerin iş doyumuyla ilişkili faktörleri
belirlemektir. İlgili ülkelere ait veriler OECD’nin resmi web sayfasında yer alan TALIS 2018 Öğretmen anketinden
elde edilmiştir. Bu uygulamaya Finlandiya’dan148 okulda görev yapan 2851 öğretmen (%69 Kadın, %31 Erkek),
Kore’den 177 okulda görev yapan 2931 öğretmen (%69,1 Kadın, %30,9 Erkek) ve Singapur’dan 169 okuldan 3280
öğretmen (%64,1 Kadın, %35,9 Erkek) katılmıştır. Öğretmen iş doyumu yordanan değişken, öğretmen motivasyonu
ve algısı, mesleki uygulamalar, geri bildirim ve gelişim, öz yeterlik algısı ve takım yenilikçiliği yordayıcı değişkenler
olarak ele alınmıştır. Araştırmada öğretmenlerin iş doyumunu yordayan faktörleri belirmek üzere çoklu regresyon
analizi kullanılmıştır. Araştırma verileri IDB Analyzer (4.3.30) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma
sonuçları başarılı ülkelerde görev yapan öğretmenlerin iş doyumunu anlamlı olarak yordayan değişkenlerle ilgili
benzer bir örüntü olduğunu göstermiştir. Buna göre öğretmenin öz yeterlik algısı, öğretmen motivasyonu ve takım
yenilikçiliği değişkenleri her üç ülkede iş doyumunun anlamlı birer yordayıcısı olmuştur. Bu bağlamda öğretmenin
öz yeterlik algısının yüksek olması, öğretime ilişkin kişisel ve sosyal bağlamda motivasyonun yüksek olması,
uygulanan politikalarla ve okuldaki diğer öğretmenlerin takım çalışmasıyla ilgili olumlu algıları sahip olması
öğretmenlerin iş doyumunu yükseltmiştir. Benzer şekilde bu üç ülke için öğretmenin mesleki gelişimini engelleyen
durumlarla karşılaşma sıklığının artması iş doyum düzeyini düşürmüştür.
Anahtar Kelimeler: etkili okul, TALIS, iş doyumu
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Öğretmenlerin Okul İçinde Uyguladıkları Politik Taktikler Nelerdir?
Ali AKBAŞ1, Necati CEMALOĞLU2
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Örgütü ve örgütsel davranışları anlamanın ve açıklamanın yolu bireyi anlamaktan geçmektedir. Bireyi anlamadan
örgütü, örgütü anlamadan da yönetimi anlamak mümkün görülmemektedir (Cemaloğlu&Şahin, 2017). Her örgütte
olduğu gibi okullarda da bireylerden ya da yönetimden kaynaklanan bir takım örgütsel sorunların olması
kaçınılmazdır. Bu örgütsel sorunların zamanında çözüme kavuşturulmaması örgütte çatışmaların doğmasına yol
açmaktadır. Ayrıca bu çatışmalar, bireylerin durumu kendi avantajına çevirebilmek için bireysel ya da grup
oluşturarak kendilerine güç kazanma çabalarına girmeleri gibi bazı örgütsel davranışlar sergilemelerine de neden
olmaktadır. Güç, A’nın B’nin davranışlarını etkileyebilme ve B’nin A’nın isteklerine göre davranma kapasitesidir
(Bass, 1985; Akt. Robbins & Judge, 2013). Çalık ve Koşar (2011) da gücü örgütsel davranışta yapılması istenilen işi
başka birisine yaptırabilme ya da istenilen işi gereğince yapabilme yeteneği olarak tanımlamaktadırlar. Daft ve
diğerleri, çalışanların iş yerlerinde güç sahibi olabilmek için birçok yöntem, taktik ve teknik kullandıklarını
belirtmektedirler (Güney, 2012). Bireylerin kendilerine güç kazanma ve kazandıkları gücü kullanma çabaları örgüt içi
politik taktikleri oluşturmaktadır (Korucuoğlu & Şentürk, 2018). Öğretmenler arasında da sıkça görülen örgütsel
politika onların bir takım taktikler kullanmalarını gerekli kılmaktadır. Bu araştırmada bu anlamda öğretmenlerin
amaçlarını gerçekleştirmek için başvurdukları okul içi politik ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla
araştırmada "Öğretmenlerin okullarında görevlerini yaparken karşılaştıkları sorunları kolay aşmak ve okul içi
uygulamalarında kendilerine yarar sağlamak için başvurdukları politik taktikler nelerdir? " sorusuna cevap aranmıştır.
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmada, öğretmenlerin okullarında görevlerini yaparken
karşılaştıkları sorunları kolay aşmak, ve okul içi uygulamalarda kendilerine yarar sağlamak için başvurdukları politik
taktiklerin öğretmen görüşlerine göre neler olduğunun belirlenmesi amacı ile nitel araştırma desenlerinden durum
çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Uşak ilinde görev yapan 20 öğretmen oluşmuştur.
Araştırmanın çalışma grubu belirlenirken gönüllülük esas alınmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanırken konu ile ilgili alan yazın taranmış ve alan
uzmanlarının görüşleri alınmıştır. Verilerin toplanması için son hali verilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile
öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Veriler doyum noktasına ulaştığında görüşmeler sonlandırılmıştır. Verilerin
analizinde içerik analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Analizde görüşmelerden birebir alıntılara yer verilecektir.
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin okullarda en çok başvurdukları politik taktiklerin (güç
oyunlarının ) karşısındakini ikna etmeye çalışma, direnme ve ilişkilerini iyi ayarlayarak kendilerini daha iyi ifade etme
olduğu tespit edilmiştir. Rapor alma, açıklama yapmama, bahane uydurma gibi taktiklerin de öğretmenlerin az da olsa
oynadıkları oyunlar arasında yer aldığı araştırma sonuçlarına göre ortaya çıkmaktadır. Bir başka önemli husus da
öğretmenler büyük oranda okulda yaşadıkları sorunları herhangi bir başka yere gitmeden okulda çözmek
istemektedirler. Yöneticiler için önemli bir durum olan öğretmenlerin okul dışı güçleri kullanmama eğilimi onların
her halükarda kurumlarına bağlı olduklarını göstermektedir. Bu da yöneticilerin öğretmenlere verecekleri değerin boşa
gitmeyeceği doğrultusunda yorumlanabilir.
Anahtar Kelimeler: örgütsel politika, politik davranış, güç, güç oyunları
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Okul Yöneticilerinin İstenmeyen Yönetsel Davranışlarının Öğretmenler Üzerindeki Etkileri
Ali AKBAŞ1, Necati CEMALOĞLU2
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Gazi Üniversitesi

Okul çalışanlarının moral değerlerinin yüksek olması, işlerinden mutlu olmaları, kendilerini güvende hissetmeleri,
aidiyet duygusu geliştirmeleri ve okul için özveride bulunmaları okulda etkili bir insan kaynakları yönetimi ile
sağlanabilmektedir (Zencirci,2013). Demir’e (2000) göre etkili iletişimle, çalışanların performansını, iş doyumunu ve
örgüte bağlılığı artırmaktadır. Örgütte yönetiminin görevi, örgütü amaçlarına uygun olarak yaşatmaktır. Örgütü
amaçlarına uygun olarak yaşatmak ise örgütteki insan ve madde kaynaklarını en verimli biçimde kullanmakla
gerçekleşmektedir (Bursalıoğlu, 2013). Okulların da amaçlarına ulaşmasında yönetici davranışları önemlidir. Okul
yöneticisinin hal ve hareketleri, yönetim becerisi, bilgisi ve eğitim düzeyi gibi nitelikleri öğretmenleri doğrudan
etkilemektedir. Yine okul yöneticileri işlerinde ne kadar uzman olurlarsa olsunlar, aynı zamanda sağlam değerlere ve
güçlü bir dürüstlük duygusuna sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü yıllar boyunca oluşturulmuş olan okul imajı,
yöneticinin etik dışı bir davranış göstermesi sonucu bir günde yıkılabilmektedir (Çelik, 2012). Dolayısıyla okulların
başarısında en etkili rol oynayan öğretmenlerin moral değerlerini düşüren, mutlu olmalarını engelleyen, aidiyet ve
güven duygusunu azaltan yönetici davranışlarının neler olduğu ve ne gibi olumsuzluklara sebep olduğu araştırmanın
amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1-Okulda görmek istemediğiniz davranışlar nelerdir?
2-Okulda görmek istemediğiniz yönetici davranışları nelerdir?
3-İstenmeyen okul yöneticisi davranışları okulda ne gibi sonuçlar yaratıyor?
Araştırma nitel araştırma modelindedir. Araştırmada, okul yöneticilerinin istenmeyen yönetsel davranışlarının ve
genel anlamda okulda karşılaşılmak istenmeyen davranışların öğretmen görüşlerine göre neler olduğunun belirlenmesi
amacı ile nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Uşak ilinde
görev yapan 20 öğretmen oluşmuştur. Araştırmanın çalışma grubu belirlenirken gönüllülük esas alınmıştır.
Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu
hazırlanırken konu ile ilgili alan yazın taranmış ve alan uzmanlarının görüşleri alınmıştır. Verilerin toplanması için
son hali verilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Veriler doyum noktasına
ulaştığında görüşmeler sonlandırılmıştır. Verilerin analizinde içerik analiz tekniğinden yararlanılmaktadır. Analizde
görüşmelerden birebir alıntılara yer verilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin okullarda en
çok görmek istemedikleri yönetici davranışları bazı öğretmenlerin kayırılması, yöneticilerin ayrımcılık yapmaları,
kaba ve saygısız davranmaları ve bilgisiz olmalarının olduğu saptanmıştır. Bu davranışların neredeyse öğretmenlerin
tamamında motivasyon kaybına sebep olduğu, pek çoğunda aidiyet duygusunu azalttığı ve gruplaşmalara yol açtığı
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: okul yöneticisi, istenmeyen davranış, davranış, yönetim
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Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programının Akreditasyon Süreci
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Hacettepe Üniversitesi

Günümüzde yaşanan öğrenci hareketliliği ile birlikte eğitim sınırlar ötesi ve ülkeler arası bir hal almıştır. Uluslararası
eğitimdeki yenilikler bir yüksek öğretim kurumunun veya program tarafından sunulan eğitimin belirli standartlar
açısından değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Akreditasyon sunulan hizmetin kalitesini güvence altına almak
olarak düşünülebilir. Akreditasyon kurumsal ve programa dayalı akreditasyon olarak ikiye ayrılır. Kurumsal
akreditasyonda tüm üniversite değerlendirilirken programa dayalı akreditasyonda sadece başvuran yüksek öğretim
programı değerlendirilir. Akreditasyon paydaşlara ve öğrencilere sağlanan hizmetin kalitesi, performans ve dürüstlük
açısından bir tür güvence verme aracıdır. İlgili yüksek öğretim programının ülke içinde ve dışında tanınabilirliği
akreditasyon ile sağlanır. Gönüllülüğe dayanan akreditasyon hem öz değerlendirmeyi hem de bağımsız bir kuruluşun
yapmış olduğu dış değerlendirmeyi içermektedir. Akreditasyon sürecinin sonunda değerlendirmeyi sağlayan kuruluş
tarafından ilgili programa değerlendirme standartlarını karşıladığını belirten bir belge sunulur. Akreditasyonun
geçerliliği belirli bir süre ile sınırlıdır. Akreditasyonun geçerlilik süresi dolduğunda ilgili birimin tekrar akreditasyon
sürecine başvurması ve değerlendirilmesi gerekir. Türkiye’de fakültelere göre değişen birçok ulusal kalite kurulu
bulunmaktadır. Bunlar; Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), Fen
Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği (FEDEK), Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(VEDEK), Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEPDAK), Türk Psikolologlar Derneği (TPD), Mimarlar Akreditasyon
Kurulu Yönetmeliği (MİAK ), Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK)’tır. Eğitim fakülteleri ise 2012 yılından bu yana Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edilmektedir. Özellikle 2001 yılında bu yana başlayan Bologna
süreci, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) programında da bir takım yeniliklere yol açmıştır. Üniversiteler
arası öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak için RPD programları hızlı bir şekilde derslerini Avrupa Kredi Transfer
Sistemine (AKTS) göre yapılandırmışlardır. Bu yapılandırma süreci Avrupa ile işbirliği ve eğitimde kalite
çalışmalarına katkı sağlayan önemli bir unsurdur. Ülkemizde RPD programlarının kalite güvencesini yapan özel bir
kuruluş bulunmamaktadır. RPD Programları eğitim fakültesi bünyesinde bulunduğu için EPDAD tarafından akredite
edilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, psikolojik danışman eğitiminde
hem ulusal ihtiyaçlara hizmet verebilecek yeterlilik ve becerilere sahip hem de uluslararası standartlarla yarışabilecek
nitelikte meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. RPD alanında ilk lisansüstü eğitim Hacettepe Üniversitesi
bünyesinde 1966-1967 eğitim öğretim yılında verilmiştir. 1982 yılında Hacettepe RPD Anabilim dalı Eğitim Bilimleri
Bölümü altında kurulmuştur. Hacettepe RPD, 1982 yılından bu yana nitelikli psikolojik danışmanlar yetiştirmeye
devam etmektedir. Hacettepe RPD programı psikolojik danışman eğitiminde sunmuş olduğu hizmetin kalitesini
görünür kılmak ve bu kaliteyi artırmak için öz ve dış değerlendirme ile olası eksikliklerini tespit etmek amacıyla
akreditasyon sürecine girmiştir. Bu sürecin sonunda Hacettepe RPD lisans programı EPDAD tarafından 28.03.2019
tarihinden 28.03.2022 tarihine kadar 3 yıllığına akredite edilmiştir. Bu çalışmada Hacettepe RPD lisans programının
EPDAD’a ilk başvusundan akredite edilmesine kadar geçen süreç, hazırlanan belgeler ve raporlar ışığında
anlatılmıştır. Çalışmanın amacı Hacettepe RPD’nin akreditasyon kapsamında yapmış olduğu hazırlıkları açıklayarak
bir programın akreditasyon sürecinin nasıl olduğuna dair fikir vermektir. Bu çalışmanın akreditasyon sürecini somut
adımlarla tanıtarak, akreditasyon için başvuru yapacak olan diğer eğitim fakültesi programlarına yol göstereceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: akreditasyon, EPDAD, RPD
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Uygulama, Görüşme ve Gözlem Derslerinin Yönergesi
Ragıp ÖZYÜREK1
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Bilindiği üzere, Türkiye’de 1982 yılından başlayarak lisans düzeyinde psikolojik danışman eğitimi verilmektedir. Bu
eğitimin müfredatında 4-5 tane uygulama, görüşme ve gözlemlerin yapıldığı dersler bulunmaktadır. Ancak geçen
bunca yıl içerisinde bu derslerle ilgili birçok üniversitemizde bir yönerge olmadığı gibi herhangi bir yönetmelik de
yayımlanmamıştır. Bu konuyla ilgili olarak EPDAD Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Eğitimi Standartları
yayımlanmış, ancak oldukça yetersiz kalınmıştır. Oysa, ülkemizdeki ruh sağlığı alanındaki mesleklerden birisi olan
psikolojik danışma mesleği için bu durum sadece bir eksiklik değil, aynı zamanda sakıncalıdır da. Bu bildiride ise
psikolojik danışma ve rehberlik anabilim dallarındaki uygulama, görüşme ve gözlem derslerinin yönergesi için
hazırlanan bir taslağın içeriği tanıtılacaktır. Sunulacak yönerge taslağında; dayanaklar, tanımlar, uygulamaların
yönetilmesi, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi ele alınmıştır. Yönergenin dayanakları arasında “Uygulama
Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına
İlişkin Yönerge” ile Mesleki Yeterlik Kurumundaki psikolojik danışman, kariyer psikolojik danışmanı ve okul
psikolojik danışmanı ulusal standartları bulunmaktadır. Ayrıca, psikolojik danışman eğitiminin akreditasyonunda
uluslararası bir örnek olarak ABD’deki “Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs”
(CACREP) 2016 standartlarından da yararlanılmıştır. Yönergenin tanımlar kapsamında; süpervizyon ve çeşitleri, okul
psikolojik danışmanlığı, kariyer rehberliği, bireyle psikolojik danışma ve grupla psikolojik danışma uygulamaları,
kurum deneyimi, süpervizör ve uygulama kurumu süpervizörü ve raporlar tanımlanmıştır. Böyle bir yönetmelik
kapsamında süpervizyon konusunun tanımlanması elzemdir. Benzer şekilde ders isimlerine uygun olacak şekilde
yapılacak uygulamaların içeriklerinin tanımlanması konusu da elzemdir. Lisans düzeyindeki psikolojik danışman
eğitimindeki ders isimleri şu şekildedir: Okullarda PDR uygulamaları ve süpervizyonu,, bireyle psikolojik danışma
uygulamaları ve süpervizyonu, grupla psikolojik danışma uygulamaları, kariyer rehberliği uygulamaları ve
süpervizyonu ve kurum deneyimi. Uygulamaların yönetilmesi kısmında; ön koşullu dersler, bölüm başkanının,
uygulama öğrencisinin, süpervizörün görev ve sorumlulukları kaleme alınmıştır. Bu kısımda, süpervizörlerin
üstleneceği grup süpervizyonundaki öğrenci sayısının belirtilmesi, uygulamaların kalitesi bakımından özellikle
önemlidir. CACREP standartlarında bu sayı en çok 12 olarak belirtilmektedir. MEB Yönergesine göre öğretim
üyelerine en çok sekiz öğrenci verilebilmektedir. Diğer iki bölümde de uygulamaların süpervizyon altında nasıl
gerçekleştirileceği ve değerlendirme işlemleri için neler yapılacağı yazılmıştır. Bu yönerge taslağının üniversitelerde,
anabilim dalı kurulunda görüşüldükten sonra, diğer üst kurullarda ve hukuk müşavirliklerinde değerlendirilip,
senatolar tarafından onaylanması psikolojik danışman eğitiminin geleceği bakımından yararlı olacaktır. Aynı zamanda
içerikten akreditasyon standartları sırasında yararlanılabilir ve EPDAD PDR eğitimi standartları bu yönergeye göre
geliştirilebilir.
Anahtar Kelimeler: psikolojik danışman eğitimi, yönerge, süpervizyon
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Öğretmenlik Mesleği Kariyer Gelişimi Açısından Lisansüstü Eğitimin Değerlendirilmesi
Osman AKTAN1
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Bu araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan öğretmenlerin lisansüstü eğitim ile kariyer gelişimi
ilgili görüşlerini ve bu süreçte yaşadıkları sorunları belirlemektir. Araştırmanın yürütülmesinde nitel araştırma
yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını 2017-2018 eğitim-öğretim yılında
Düzce ilinde görev yapan, lisansüstü eğitimlerini tamamlayan ve devam eden öğretmenler, araştırmanın çalışma
grubunu ise yüksek lisans eğitimine devam eden sekiz öğretmen, yüksek lisans eğitimini tamamlayan dört öğretmen,
doktora eğitimine devam eden üç öğretmen ve doktora eğitimini tamamlayan üç öğretmen olmak üzere on
sekiz öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin nitel veriler pilot uygulama ile geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
yapılan yarı yapılandırılmış lisansüstü eğitim görüşme formu ile elde edilmiştir.Araştırmadan elde edilen verilerin
analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin lisansüstü eğitimi kişisel ve mesleki
gelişim sağlama, akademik kariyer ve araştırma becerilerini öğrenme amaçlarıyla tercih ettikleri; bilimsel araştırma,
kişisel gelişim, bilim okuryazarlığı, alanda uzmanlaşma konusunda beklentilerinin karşılandığı; derslerin farklı
günlerde olması, yeterli zaman ayıramama, ulaşımda zorluklar, izin alma ve bilimsel kongrelere katılım konusunda
problemler yaşadıkları; Milli Eğitim Bakanlığı yapısı içinde lisansüstü eğitimin kariyer gelişimi açısından öğretmene
ekonomik katkılarının sınırlı olduğu ve yeterli değeri görmediği; yaşanan sorunlara çözüm önerileri olarak ilgili
mevzuatta öğretmenlerin kişisel gelişimlerini destekleyen bir dilin kullanılması, yanlış anlaşılmaya yer veren
maddelerin güncellenmesi, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bilimsel
çalışmaların teşvik edilerek desteklenmesi; Milli Eğitim Bakanlığı yapısı içinde kariyer gelişiminin desteklenmesi
adına lisansüstü eğitim yapan öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, kariyer sistemi geliştirilmesi,
öğretmenlerin yaptığı bilimsel çalışmalarını özlük haklarına yansımasını sağlayacak bir araştırma teşvik sisteminin
kurulması, tez hazırlama dönemlerinde aylıklı izin verilmesi, öğretmenlerin belli sürelerle araştırma amacıyla yurt
dışına gönderilmesi, okul yöneticiliği, ilçe ve il müdürlüğü tercihlerinde lisansüstü yapmış kişilere öncelik verilmesi,
gibi öneriler geliştirilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda lisansüstü eğitimle ilgili mevzuatın
öğretmenlerin mesleki gelişimleri lehine güncellenmesi, öğretmenlerin lisansüstü eğitime teşvik edilmelerini
sağlayacak mesleki gelişime yönelik düzenlemeler yapılması, öğretmenlerin yeterlilik ve niteliklerini geliştirmeye
yönelik bir performans ve kariyer sisteminin yapılandırılması önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: lisansüstü eğitim, öğretmen, öğretmen eğitimi, kariyer gelişimi
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Psikolojik Danışman Eğitiminin ABD’deki Akreditasyon Modeli Örneği ve Türkiye’deki Akreditasyonun
Gelişimi İçin Yol Haritası
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İstanbul Aydın Üniversitesi

2

Governors State University

Günümüzde, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki psikolojik danışman eğitimi verilen birçok üniversite ve programda
yüksek nitelikte standartlara sahip olmak istenmekle birlikte, bunun düzenli bir şekilde değerlendirilmesinin yapılması
gerekli görülmektedir (McGlothlin & Davis, 2004). ABD'de “Council for Accreditation of Counseling and Related
Educational Programs” (CACREP) bir akreditasyon derneği olarak kurulmuş, uzun ve titiz bir çalışma sonucunda
ulusal düzeyde standartlar geliştirilmiş ve psikolojik danışman eğitiminin verildiği programlara akreditasyon
sağlamakla yükümlü bağımsız bir olmuştur. Gerekli şartları yerine getiren "okul psikolojik danışmalığı", "kariyer
psikolojik danışmanlığı", "ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı", "evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı" ve diğer
psikolojik danışman eğitimi programlarına lisansüstü düzeyde akreditasyon sağlanmaktadır. Aynı şekilde, "psikolojik
danışma ve süpervizyon" alanında doktora düzeyindeki programları da akredite etmektedir. CACREP'in en önemli iki
amacı: (1) Psikolojik danışman eğitimi programlarının yüksek standartlara sahip olmasını sağlamak ve bunu devam
ettirip, geliştirmek, (2) sürekli ve tutarlı bir şekilde programların kendi gelişimlerini devam ettirmesine destek olmaktır
(CACREP, 2016). Özellikle CACREP akreditasyonlu okul psikolojik danışmanlığı programlarında, okul psikolojik
danışmanı adaylarına süpervizyon sağlanırken, verilen süpervizyonun nasıl ve ne şekilde olacağına iki ana kaynak
büyük ve önemli derecede katkı sağlamaktadır. Bunlardan bir tanesi Amerikan Okul Psikolojik Danışmanları
Derneği'nin geliştirdiği kapsamlı gelişimsel okul psikolojik danışmanlığı programı ile ilgili olan "Ulusal Model"dir
(ASCA, 2019). Diğeri ise CACREP standartlarıdır (CACREP, 2016). Her iki kuruluşun da en önemli amacı okul
psikolojik danışmanı adaylarının donanımlı, etkin ve yeterli bir profesyonel meslek elemanı olabilmelerine yardımcı
olabilmektir. Bu bildirinin birinci amacı, aşağıda sıralanan sorulara göre, ABD’de psikolojik danışman eğitimi
programlarında, aday psikolojik danışmanların nasıl bir eğitim ve süpervizyon sürecinden geçerek meslek elemanı
olduklarını aktarmaktır:
1-Psikolojik danışman / okul psikolojik danışmanlığı programlarına ulusal düzeyde ne şekilde akreditasyon
sağlanmaktadır?
2-Program çıktılarının, süpervizyon süreci ve sağlanan süpervizyonun başlıca amaçları ve hedefleri nelerdir?
3-Gerek süpervizyon sağlayan kişilerin (eğitim görevlisi, okul psikolojik danışmanı) gerekse de süpervizyonu alan
psikolojik danışman adaylarının rol, görev ve sorumlulukları nelerdir?
4-Program amaçlarının değerlendirme biçiminde ne gibi etmenler önemli olabilmektedir?
Bunlara ek olarak, CACREP akreditasyonu olan Ohio Üniversitesi, Northern State Üniversitesi ve Governors State
Universitesi’nde bulunan lisansüstü psikolojik danışman eğitimi programlarının akreditasyon surecine ilişkin
deneyimlerden de paylaşım yapılacaktır. Bildirinin ikinci amacı ise Türkiye’de psikolojik danışman eğitiminin
akreditasyonu, süpervizyonu ve değerlendirmesinin nasıl gerçekleştirilebileceğidir.Bu amaç için öncelikle YÖKAK
tarafından yetkilendirilen ve tanınan, bağımsız bir kalite değerlendirme kuruluşunun tescil edilmesi gereklidir.
Türkiye’deki EPDAD öğretmenlik kuruluşları için kurulan bir akreditasyon derneğidir ve psikolojik danışman eğitimi
için belirlenen standartların da önemli ölçüde geliştirilmesi gereklidir. Bu gerekçeyle, psikolojik danışman eğitiminin
akreditasyonu, süpervizyonu ve değerlendirilmesi amacıyla bir kuruluş kurulabilir. Kuruluşun YÖKAK tarafından
yetkilendirilmesi ve tanınması için hazırlık aşamasında şu çalışmaları yapması uygun olacaktır: Kuruluş tüzüğünün
hazırlanması, öz değerlendirme raporunun hazırlanması, kuruluşun internet sitesinin olması, psikolojik danışma ve
rehberlik anabilim dalı başkanları, eğitim fakültesi dekanları gibi paydaşların kuruluş sürecini desteklemesi,
mevzuatının hazırlanması, bir büro ve alt yapı olanaklarının olması.Bunlara ek olarak, okul psikolojik danışmanlığı
uygulamaları, bireyle psikolojik danışma uygulamaları gibi uygulamalı dersler için ulusal standartların hazırlanması
gerekmektedir. Bu derslerle ilgili olarak ne kadar öğrenci ile süpervizyon yapılacağı, öğrencilerin yapacakları
uygulamaların tanımlanması öncelikler arasında bulunmaktadır. Psikolojik danışman eğitimcileri arasında bu
konularda geniş bir uzlaşma aranması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: akreditasyon, psikolojik danışman eğitimi, süpervizyon
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Öğretmen Eğitiminde Bilgi Okuryazarlığı
Ekrem KONAN1, Vehbi Aytekin SANALAN2
1

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

2

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Öğreten ve öğrenen etkileşiminin sağlıklı gerçekleşebilmesi için bireylerin bilgi okuma, kaydetme ve paylaşma
becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. O nedenle bu çalışmaya 21. yy becerilerinden “bilgi okuryazarlığı” konu
edilmiş ve öğretmen adaylarının bilgi okuryazalık düzeyleri incelenmiştir. Bu çalışma, öğretmen adaylarının bilgiye
karşı olan tutum, tavır ve yaklaşımlarının belirlenmesi maksadı ile yapılmış betimsel desende bir araştırmadır. Alan
yazında bulunan bilgi okuryazarlığı çalışmaları incelenmiş ve bu doğrultuda bilgi okuryazarlık ölçeği geliştirilmiştir.
Bilgi okuryazarlık kazanımları çerçevesinde hazırlanan soru maddeleri, uzman görüşü ile değerlendirilmiştir. Yapılan
pilot çalışma sonuçları ve uzman görüşü geribildirimleri rehberliğinde, asli ölçek uygulamasında bulunacak ifadelere
son şekli verilmiştir. Ölçek uygulaması eğitim fakültesinin farklı programlarında öğrenim gören 1065 öğrenciye
yapılmıştır. Faktör analizi yapıldıktan sonra gruplar içerisinde yer alan soru maddelerinin ilgili soru ifadeleri
belirlenmiştir. Ölçek geliştirme işlemi sırasında yapılan belirtke tablosunda yer alan “”bilgi okuryazarlığı”” özellikleri
belirlenmiştir. Daha sonra soru gruplarında yer alan ifadeler, bilgi okuryazarlığı özellikleri ile ilişkilendirilmiştir.
Uygulanan ölçeğin puanlama konusunda en düşük 31 ve en yüksek 155 olmak üzere puan anlamında orta noktası 93
tür. Uygulama sonrasında elde edilen verilerin toplam puanlarının orta noktası 122 dir. Sonuç olarak ölçek uygulaması
baz alındığında katılımcıların aldığı puanların ortlaması, bilgi okuryazarlığı ölçeğinin puan ortalamasından daha
yüksektir. Parametrik testlerde gereken varsayımlar sağlanamadığı için yapılan non-parametrik test sonuçlarına göre
katılımcıların kayıtlı oldukları program, gelir düzeyleri ve araştırma yapma sıklığının bilgi okuryazarlığı düzeylerinde
anlamlı bir fark oluşturduğu görülmüştür. Bunun yanında erkek ve kadınların bilgi okuryazarlık düzeyleri arasında
anlamlı bir fark bulunamamıştır. Katılımcıların gelir düzeyleri ve araştırma yapma sıklıkları arttıkça bilgi okuryazarlık
düzeyleri artmaktadır. Sonuçlar çerçevesinde önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: bilgi okuryazarlığı, öğretmen eğitimi, 21.yüzyıl becerileri
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Akredite Olan Eğitim Fakülteleri Lisans Programı Yöneticilerinin Akreditasyon Sürecini Değerlendirmesi
Cemil ÖZTÜRK1, Hayati AKYOL2, Yasemin AYDOĞAN3, Gürcü ERDAMAR4
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Marmara Üniversitesi
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Gazi Üniversitesi

3

Gazi Üniversitesi
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Gazi Üniversitesi

Akreditasyon kavramı, ulusal veya uluslararası bir kuruluş tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik
ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme
ve kalite güvencesi süreci olarak tanımlamaktadır. Ülkemizde akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirme ve tanınma
faaliyetlerinden Yükseköğretim Kalite Kurulu sorumludur ve çalışmalarını belirlediği ilkeler, ölçütler kapsamında
yürütmektedir. Bu kapsamda Eylül 2019 itibarıyla YÖKAK tarafından yetkilendirilen ve aralarında Eğitim Fakülteleri
Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinin de (EPDAD) bulunduğu toplam on iki akreditasyon
kuruluşu bulunmaktadır. Yükseköğretimde akreditasyon; eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılması ve sistematik bir
yaklaşımla sürekli geliştirilmesi, eğitim-öğretimin niteliğinin güvence altına alınması ve yükseköğretimin hizmet
sunduğu kesimlere eğitim-öğretimin niteliğinin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesinin
verilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda 2012 yılında kurulan EPDAD’da akreditasyon
yoluyla öğretmen eğitimi niteliğinin artırılmasını ve bu eğitimin sürekli bir iç ve dış denetim ile sistemli olarak
geliştirilmesini, öğretmen eğitimi niteliğinin güvence altına alınmasını, eğitim fakültelerinin hizmet sunduğu
kesimlere (veliler, öğrenciler, okullar gibi) öğretmen eğitiminin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün
güvencesinin verilmesini amaçlamaktadır. Son iki yıllık süreçte EPDAD tarafından 12 üniversitede 31 program
akredite edilmiş, 2019-2020 değerlendirme döneminde ise 27 üniversiteden 70 program için akreditasyon başvurusu
kabul edilmiştir. Hangi alanda olursa olsun tek tek programların iyileştirilmesinin yanı sıra eğitim sisteminin bir bütün
olarak gelişmesine hizmet sunan akreditasyon süreci, öğretmen yetiştirme konusunda daha kritik bir öneme sahiptir.
Bu nedenle ilgili taraflar açısından oldukça zor ve zaman alıcı olan bu süreç, devamlı iyileştirme ve geliştirme
çabalarını ve katılan bütün taraflardan veri alınmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda, çalışmada akredite olan Eğitim
Fakülteleri lisans programı yöneticilerinin akreditasyon süreci konusundaki görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Nitel
veri desenlerinden durum çalışması yöntemine göre tasarlanan araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt
örnekleme kullanılmıştır. Bu kapsamda EPDAD tarafından akredite edilen programlarda yönetici olma temel ölçüt
olarak belirlenmiştir. Bu temel ölçüt uyarınca, 2017-2019 yılları arasında akredite edilen 12 farklı üniversiteden
toplam 31 lisans programı yöneticisi çalışma grubuna dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında veri toplamak için
araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik
analizi yönteminden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular, akredite olan programlara
ilişkin bilgiler (devlet, vakıf, programların türüne göre dağılım vb.), akreditasyon sürecine hazırlık, saha ziyareti ve
akreditasyon sonuçlarının yansımaları temaları altında toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular alan
yazın ışığında tartışılarak, konuya ilişkin yapılacak araştırmalara ve akreditasyon sürecine yönelik öneriler
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: akreditasyon, kalite güvencesi, öğretmen yetiştirme
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İlkokul Yönetici ve Öğretmenlerinin MEB Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri: Keçiören
İlçesi Örneği
Mustafa GÜMÜŞ1
1

Altındağ Belediyesi

Bu çalışmada hizmet içi eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) ilkokul öğretmen ve yöneticilerinin eğitim
uygulamalarına ilişkin görüşleri çerçevesinde bir alan çalışması yapılmış olup elde edilen bulgular ve geliştirilecek
önerilerin MEB hizmet içi uygulamalarına, bu hizmetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesi açısından gerek
literatüre gerekse MEB Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın ilgili ve yetkili birimlerine veri sağlaması
beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin mesleki gelişim tasarım sürecinin ilerleyen aşamasında
kullanılabilecek hizmet içi mesleki gelişim ihtiyaçları hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Çalışmanın örneklemi
Ankara ili Keçiören ilçesinde görev yapan 450 öğretmen ve yöneticiden oluşmaktadır. Çalışmanın evrenini ise
Keçiören ilçesindeki 54 ilkokulda görev yapan 2376 öğretmen ve yönetici oluşturmaktadır. Bu çalışmada seçkisel
amaçsal örneklem yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizi bağımsız örneklemler,t-testi ve anova kullanılarak
yapılmıştır. Bulgulara göre hizmet içi eğitim uygulamalarının gerekliliği hakkındaki görüşlerin cinsiyete, göreve,
öğretmenlerin kıdemine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışmada toplanan veriler neticesinde hizmet içi
eğitim uygulamalarının etkililiği alt boyutunun öğretmenlerde kıdemleri yönünden anlamlı istatistiksel bir fark
oluşturduğu, hizmet içi eğitim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar alt boyutunun öğretmenlerde katıldıkları program
sayısı yönünden anlamlı istatistiksel bir fark oluşturmadığı, erkek öğretmenlerin, kadın öğretmenlere kıyasla, hizmet
içi eğitim uygulamalarında daha fazla sorunla karşılaştıkları bulgularına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: hizmet içi eğitim, mesleki gelişim, öğretmen eğitimi
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Ülkemiz Öğretmen Yetiştirme Sisteminin OECD Ülkeleri ile Karşılaştırılması ve Öğretmen Yetiştirmeye
Yönelik Bir Model Önerisi
Osman AKTAN1
1

Milli Eğitim Bakanlığı

Bu araştırmanın amacı OECD’nin PISA programında başarılı olan ülkelerde öğretmen yetiştirme sistemi ile
ülkemizin öğretmen yetiştirme sistemi karşılaştırmalı olarak değerlendirmek, elde edilen bulgular ışığında bir model
önerisinde bulunmaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda ülkelerin öğretmen yetiştirme politikaları, hizmet öncesi
ve hizmet sonrası öğretmen yetiştirme uygulamaları, mesleğe atanma ve istihdam koşulları karşılıklı olarak
incelenmiştir. Tarama modelinde desenlenen araştırmada karşılaştırmalı
eğitim araştırmalarında
kullanılan Analitik Yöntem Bereday Modeli kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını, 36 OECD ülkesi
oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu ise ölçüt örnekleme yöntemine dayalı olarak, OECD’nin 2015
yılındaki PISA programı sonuçları doğrultusunda ilk 10 ülke içerisinde yer alan ülkelerden Singapur, Japonya,
Estonya, Çin, Finlandiya, Kanada, Kore ile ülkemiz olmak üzere sekiz ülke oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri
ülkelerin eğitim bakanlıklarının web siteleri, öğretmen yetiştirme konusunda yayımlanan ulusal ve uluslararası
raporlar,
OECD
ile
Ulusal
Eğitim
ve
Ekonomi
Merkezi
(NCEE)’
nin
çalışma
grubu ülkeler için yayınladığı raporlar ile ilgili konularda yayınlanmış araştırmalardan elde edilmiştir. Araştırma
verileri doküman analizi ile analiz edilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan ülkemiz ve OECD üyesi ülkelerin öğretmen
yetiştirme sistemleri ayrıntılı olarak incelenmiş, elde edilen veriler karşılaştırmalı olarak tablolar halinde sunulmuştur.
Araştırma bulguları doğrultusunda incelenen ülkelerin öğretmen yetiştirme politikaları, hizmet öncesi ve hizmet
sonrası öğretmen yetiştirme, mesleğe atanma ve istihdam koşulları, öğretmenlerin mesleki gelişimleri ile ilgili
sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda ülkemiz öğretmen yetiştirme sistemine yönelik bir model
önerisinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: eğitim sistemi, OECD, öğretmen yetiştirme, öğretmen eğitimi
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Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına İlişkin Algıları
Ali YILMAZ1, Aykut UZUN2, Tuğba YAMAN3
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Çocuk hakları, yasalarla güvence altına alınan ve tüm çocukların doğuştan sahip olduğu evrensel bir kavramdır.
Çocuğun sahip olduğu hakların ve özgürlüklerin farkında olması, kendisine bu haklar ile ilgili temel kavramların
tanıtılması oldukça önemlidir. Bundan dolayı çocuk hakları, eğitim sisteminin de önemli bir meselesi haline
gelmektedir. Eğitim sistemi içerisinde çocukların sahip olduğu haklarla ilgili bilgi alabileceği temel aktörlerden biri
de öğretmenlerdir. Öğretmenlerin çocuk hakları konusunda ne kadar bilgiye sahip olduğu ve bu hakları nasıl
değerlendirdiği büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan yeni yetişen öğretmen adaylarının da çocuk haklarını ne kadar
bildiği ve benimsediği de önemli hale gelmektedir. Bu öneminden dolayı araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler Öğretmen
Adaylarının çocuk haklarına ilişkin algılarını ortaya çıkarmak ve çocuk haklarını zihinlerinde nasıl yapılandırdıklarını
belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma nitel araştırma yöntemi ile yürütülmüş ve araştırma katılımcıları amaçlı
örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmanın kalıtımcılarını İstanbul ilinde yer alan bir devlet
üniversitesinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nün 2. ve 3. sınıflarında öğrenim görmekte olan 76 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırma verileri Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) kullanılarak toplanmış ve içerik analizi tekniği
ile çözümlenmiştir. Araştırmanın veri analizi süreci devam etmekte olup ilgili sonuçlar daha sonra sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: çocuk hakları, sosyal bilgiler öğretmen adayı, algı
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Yapılandırılmış Ders Gözlemleri Yoluyla Öğretmenlerin Profesyonel Gelişimi ve Olumlu Okul İklimi
Süreçlerinin Desteklenmesi
Ebru HEZEN1, Fatma PAPAK2
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2
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Bu çalışmanın amacı; yapılandırılmış ders gözlem sürecine öğretmenlerin uygulayıcı ve/veya gözlemleyen olarak
aktif katılımı yoluyla meslektaşlarından iyi uygulama örneklerini görerek profesyonel gelişimlerini sürdürmelerinin
ve etkili uygulama örnekleri hakkında hep birlikte yansıtıcı düşünmelerinin yapılan gözlemler yoluyla olumlu okul
ikliminin yaratılmasına nasıl katkı sağladığını ortaya koymaktır. Çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında
Ankara’da özel bir eğitim kurumunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya anaokulu ve ilkokul sınıf, Yabancı Dil, Görsel
Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Bilişim Teknolojileri branşlarında olmak üzere toplamda 130 öğretmen katılmıştır.
6 ay süren çalışma sırasında okul genelinde farklı branşlardan toplamda 246 ders saati gözlem yapılmıştır. Ders gözlem
süreci dersin planlanması, gözlemin yapılması ve gözlemler üzerine yansıtıcı düşünme aşamalarını içermektedir.
Dersler bir program geliştirme uzmanının rehberliğinde öğretmenler tarafından planlanmış, gözlem sürecine aynı
branştan meslektaşlar katılmış ve ders gözlemlerinin hemen ardından derslerin güçlü ve gelişime açık yönleri hakkında
öğretmenler işbirlikli olarak yansıtıcı düşünmüşlerdir. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum araştırması
olarak tasarlanan bu çalışmada veriler, gözlemlenen dersler sırasında ve dersler sonrasındaki işbirlikli yansıtıcı
düşünme sürecini içeren video kayıtları ve yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Gözlemlenen dersler
sırasında yapılan video kayıtlarında öğrencilerin grup olarak çalıştıkları, öğrenme sürecinde aktif rol aldıkları, işbirliği
yaptıkları, sorgulamaya dair süreçlerin planlandığı (merak etme-bulma-ayrıştırma-ileriye gitme-sonuca varma ve
eylem) ve öğretimin farklılaştırıldığı bir çok öğrenme deneyimine dahil oldukları vb. bulgulara ulaşılmıştır.
Öğretmenlerin işbirlikli olarak yansıtıcı düşündükleri video kayıtlarında öğretmenlerin yapıcı bir bakış açısıyla
gözlemledikleri ya da deneyimledikleri derslerin güçlü ve gelişime açık yönleri hakkında işbirlikli olarak
düşündükleri, birbirlerine öneriler sundukları ve öğretim sürecinin sonraki aşamaları için öğretmen eylemleri
belirledikleri bulgularına ulaşılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığı ile öğretmenlerle yapılan
mülakatlardan; öğretmenlerin ders gözlemlerinin planlaması sırasında program geliştirme uzmanının rehberliğinden
faydalandıkları, sürecin aktif bir parçası olmanın, ders gözlemlerinin ve işbirlikçi yansıtıcı düşünme sürecinin
profesyonel gelişimlerine katkı sağladığı, ders gözlemlerini okul sistemine dair bir değerlendirme aracı olarak
görmedikleri, bunun aksine bu süreçten fayda sağladıkları, yapılmasının değerine inandıkları ve olumlu bir okul iklimi
yaratılmasına katkı sağladığı görüşünde oldukları bulgularına ulaşılmıştır. Çalışma ile yapılandırılmış ders gözlem
sürecine öğretmenlerin uygulayıcı ve/veya gözlemleyen olarak aktif katılımı yoluyla meslektaşlarından iyi uygulama
örneklerini görerek profesyonel gelişimlerini sürdürmek için fırsatlar yakaladıkları ve etkili uygulama örnekleri
hakkında işbirlikli yansıtıcı düşünmelerinin yapılan gözlemler yoluyla olumlu okul ikliminin yaratılmasına olumlu
katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: ders gözlemi, planlama, yansıtıcı düşünme, işbirliği, profesyonel gelişim, olumlu okul iklimi
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Yükseköğretimde Ulusal Akreditasyon Deneyimi: Bir Devlet Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Programı
Örneği
Çetin SEMERCİ1
1

Bartın Üniversitesi

Eğitimde akreditasyon kavramı, Türkiye’de 1996’lı yılında öğretmen yetiştirme kurumlarının yeniden yapılanması
çalışmalarıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından ortaya atılmıştır. Akreditasyon, bir program için belirlenmiş temel
standartlardır. Akreditasyon kalitenin bir boyutu gibi algılanabilir. Türkiye’de, Yükseköğretim Kalite Güvencesi
Yönetmeliği’nde program akreditasyonu “Bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından belirli
bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp
karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence süreci” olarak tanımlanmaktadır. Araştırmanın amacı,
yükseköğretimde ulusal akreditasyon deneyiminin bir devlet üniversitesi Türkçe öğretmenliği programı örneği
üzerinden anlatılmasıdır. Bu amaç çerçevesinde, (1) Hazırlık aşamasındaki deneyimler nelerdir? (2) Öz değerlendirme
raporunun (ÖDR) hazırlanmasında elde edilen deneyimler nelerdir? Sorularına cevap aranmıştır. Araştırmada nitel bir
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem çerçevesinde durum çalışması deseninden yararlanılmıştır. Araştırmada
amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tercih edilmiştir. Bu anlamda akreditasyon sürecini baştan sonuna
kadar yaşamış olan idari ve akademik personelden toplam 10 kişi çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma
grubuyla yarı yapılandırılmış sorular çerçevesinde görüşmeler planlanmış olup elde edilen veriler üzerinde betimleme
analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularından bazıları şunlardır: Üst yönetimin akreditasyon sürecini benimsediği ve
baştan sonuna kadar takip ettiği görülmüştür. EPDAD tarafından belirlenen akreditasyon kılavuzu adım adım takip
edilmiştir. Akreditasyonla ilgili ön eğitimlerin ve bilgilendirmelerin büyük faydasının olduğu görülmüştür. Öneri
olarak şunlar söylenebilir: Akreditasyonla ilgili deneyimlerin diğer programlara aktarılması gerekir. Yeni
programların açılma aşamasında akreditasyon kültürü yerleştirilmelidir. Öğretim elemanları alınırken akreditasyon
kültürü aranmalıdır. Rektöründen dekanına ve bölüm başkanından anabilim dalı başkanına yönetici atamalarında
kalite ve akreditasyon deneyimi aranmalıdır. Akreditasyonla ilgili araştırmaların sayısı artırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: yükseköğretim, akreditasyon, türkçe öğretmenliği programı
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Öğretmen Adaylarının Öz-Yansıtmaya İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İsmail KARAKAYA1, Ömer DOĞAN2, Cennet TOBAŞ3
1

Gazi Üniversitesi

2

Milli Eğitim Bakanlığı

3

Milli Eğitim Bakanlığı

Düşünmek insanı diğer canlılardan ayıran ve onları idare etmesini sağlayan bir özelliktir ifadesi eksiktir çünkü insanı
diğer canlılardan ayıran temel özellik düşünebildiğinin farkında olması ve düşünceleri üzerine düşünebilmesi olabilir.
Semerci (2003)’ ye göre düşünme, hem zihinsel hem de duyuşsal davranışları kapsayan bilgi, kavrama ve uygulama
düzeylerindeki davranışlarla birlikte analiz, sentez, değerlendirme düzeylerindeki davranışlarla da kendini ifade eden
çok yönlü bir faaliyettir. Glevey (2008), bir düşünce sürecinin oluşması ve beceriyi yansıtması için bireyin ‘ne
bildiği’nden ziyade, ‘nasıl bildiği’ni bilmesi gerektiğini belirtmiştir. Son yıllarda öğretmen eğitiminde eleştirel,
yansıtıcı ve yaratıcı düşünmeler üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yansıtıcı düşünme ve buna bağlı
olarak öz yansıtma becerileri dikkat çekmektedir (Tuncer & Özkan, 2018). Yansıtıcı düşünme bir inancın, kendisini
destekleyen gerekçelerin ışığında öne sürülen bilginin ya da ortaya çıkma eğilimi gösteren sonuçların aktif, sürekli ve
dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi olarak tanımlamıştır (Dewey, 1960: 9). Bir kişinin kendine davranış ve
düşüncelerine ilişkin yansıtma becerisi ise öz-yansıtma (self-reflection) olarak belirtilmektedir. Öz-yansıtma, bireyin
kendisini gözlemlemesi sonucu duygu, düşünce ve davranışlarının farkında olması; bunları izleyip
değerlendirebilmesidir. Bireyin hem kişisel hem de entelektüel olarak gelişmesi için kendi duygu, düşünce, davranış
ve bakış açılarını sorgulaması ve bunları analiz edebilmeyi öğrenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada öğretmen
adaylarının öz-yansıtmaya ilişkin yeterlik algılarını belirlemek için bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda
öncelikle 5 öğrenci ile ve alan uzmanı 3 öğretmen ile görüşmeler yapılmış ve 50 taslak ölçek maddesi oluşturulmuştur.
Oluşturulan maddelerin kapsam geçerliliği ve uzman görüşü için 3 öğretmen ve 6 öğretim üyesi ile 1 dil uzmanından
değerlendirme alınmıştır. 40 maddeden oluşan ölçeğin son hali 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Gazi
Üniversitesi eğitim bilimleri fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları üzerinde uygulanmıştır.
Araştırmada uygun örnekleme yolu ile Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde sayısal, sözel ve eşit ağırlık
alanlarından puanla alım yapan bölümlerdeki öğrencilerden ulaşılabilecek 352 tanesine ölçek formu uygulanmıştır.
Öğretmen adaylarının öz-yansıtmaya ilişkin yeterlik algılarını belirlemek amacıyla geliştirilecek ölçek 40 maddeden
oluşmaktadır. Ölçek maddeleri 5’li likert tipine göre puanlanmıştır. Puanlama, maddeyi okuyan kişinin o maddedeki
eylemi gerçekleştirme sıklığını göz önünde bulundurarak yanıt vermesine göre tasarlanmıştır. Elde edilen veriler
üzerinde açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizi yapılmıştır. Ölçek geliştirme çalışmasında önce açımlayıcı
faktör analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda ölçekte yer alan 40 madde içerisinden 2 madde faktör varyansı düşük
olmasından dolayı ve 12 maddede aynı anda birden fazla faktörde birbirine yakın faktör yük değerlerine sahip olması
sebebiyle ölçekten çıkarılmıştır. Çıkarılan maddelerden sonra ölçek içerisinde toplam 26 madde kalmış ve analiz
sonucunda ölçeğin tek faktörlü bir yapı sergilediği gözlenmiştir Bu faktör toplam varyansın yaklaşık %40’ını
açıklamaktadır. Ardından yapılan cronbach alpha analizinde ölçeğin güvenirliği .94 olarak bulunmuştur. Bu araştırma
sonucunda öğretmen adaylarının öz-yansıtmaya ilişkin yeterlik algılarını geçerli ve güvenilir şekilde belirlememizi
sağlayacak bir ölçek geliştirilmiştir. Alanında ilk olan bu çalışmanın düşünme üzerine ve biliş ötesi konularda
çalışmalarda bulunan araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: düşünme, öz-yansıtma, ölçek geliştirme
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İlk Yıllar Programı’nı (IB PYP) Uygulayan Öğretmenlerin Ortak Planlama ve Dönüşümlü Düşünme
Sürecine İlişkin Görüşleri
Ebru HEZEN1, Alipaşa AYAS2
1

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları
2

Bilkent Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı, İlk Yıllar Programı’nı (IB PYP) aday statüde uygulayan bir ilkokulda öğretmenlerin programın
gerekliliklerinden biri olan ortak planlama ve dönüşümlü düşünme sürecine ilişkin görüşlerinin nasıl değiştiğini ortaya
koymaktır. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da bir özel okulda yapılmıştır. Nitel araştırma
tekniklerinden durum araştırması olarak tasarlanan bu çalışmada veriler ön ve son mülakat aracılığı ile toplanmıştır.
Mülakatlar okulda her branşta görev alan zümre başkanları (anasınıfı ve sınıf öğretmeni, Görsel Sanatlar, Müzik,
Beden Eğitimi, PDR, Yabancı Diller) ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın başında öğretmenlerin ortak planlama ve
dönüşümlü düşünme süreci hakkındaki görüşleri ortaya konulmuş, onların yaşadığı zorluklara yönelik olarak online
tartışmalar yoluyla süreç desteklenmiş, son mülakat yoluyla öğretmenlerin anlayışlarının nasıl değiştiği ortaya
konulmuştur. Çalışmada online tartışmalar öğretmenlerin planlamayı nasıl gerçekleştirecekleri, nasıl uygulayacakları
ve tüm planlama sürecini yapılandıran dönüşümlü düşünme sürecini nasıl sürdüreceklerini kapsayan bir öğretmen
profesyonel gelişimini destekleme modeli olarak tanımlanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğretmenlerin “ortak
planlama”, “dönüşümlü düşünme” süreçlerine dair tanımları ve açıklamaları, okullarında uygulanan sürece ilişkin
açıklamaları, sürecin dair güçlü ve gelişime açık yönlerine ilişkin açıklamaları ve sürecin iyileştirilmesine yönelik
önerileri değişmiştir. Bu araştırmanın sonucuna göre online tartışmaların İlk Yıllar Programı’nı uygulayan
öğretmenlerin ortak planlama ve dönüşümlü düşünme süreçlerini desteklediği ve öğretmenler için daha açık ve anlamlı
hale getirdiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: ilk yıllar programı, ortak planlama, dönüşümlü düşünme (yansıtıcı düşünme), online tartışma
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Uyarılmış Geri Çağırma Seansları (Stimulated Recall Sessions) İle Öğretmenlerin Sınıf İçi Soru Sorma
Pratiklerinin Geliştirilmesi
Yılmaz SOYSAL1
1

İstanbul/Florya

Küresel çapta öğretmen eğitiminin yeni paradigması onun sınıf içi pratiklerinin ayrıntılı incelenmesini
gerektirmektedir. Öğretmenlerin sınıf içi pratiklerini karakterize eden ve üretkenliğini sağlayan en önemli unsurlardan
biri onların sorularıdır. Bu çalışmada iki fen öğretmenin sınıf içi soru sorma pratiklerinin geliştirilmesi için ampirik
bir süreç işletilmiştir. Süreçteki müdahale bir mesleki gelişim programı (MGP) çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu
müdahale MGP’nin temel bileşenidir ve uyarılmış geri çağırma seansları (UGÇS) olarak isimlendirilmektedir.
UGÇS’da öğretmenin sınıf içi pratikleri video ve ses kayıt cihazları ile kaydedilmiştir. Sonrasında araştırmacı video
ve ses kayıtlarını deşifre etmiş ve öğretmenin sorduğu her bir sorunun içine gizil olarak gömülmüş bilişsel talebi revize
edilmiş Bloom taksonomisine göre analiz etmiştir. Sonrasında bir görüşme protokolü hazırlanmış ve öğretmenlere
icra ettikleri sınıf içi öğretimsel faaliyetlerin öğrenenler adına üretken olup olmadığı analitik bir biçimde sorulmuştur.
Başka bir deyişle, öğretmen eğitimcisi yaptığı analizleri öğretmenlerle birlikte tekrar gerçekleştirmiş ve onların sınıf
içi soru sorma pratiklerinin öğrenenler adına ne derecede bir bilişsel üretkenliğe yol açtığını onlarla sürekli müzakere
etmiştir. UGÇS bir öğretmen için bir dönem boyunca beş kez yapılmış, diğer öğretmen için ise bu süreçler
gerçekleştirilmemiştir. Çalışmanın bulgularına göre düzenli bir şekilde UGÇS’ye tabi olan öğretmenin soru sorma
türlerinin ve sorularının içine gömülmüş olan bilişsel taleplerinin değişkenlik gösterdiği ya da daha üretken bir sınıf
söylemi yaratabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin genelde beş farklı tipte soru sordukları görülmüştür:
İletişimsel: Öğrenenlerin söylemlerinin artalanlarında yer alan anlamları ortaya çıkarma, bunları daha anlaşılır hale
getirme ve derinleştirme.
Değerlendirme: Bir öğrenenin sağladığı cevapların diğerleri tarafında değerlendirilmesi, yargılanması, eleştirilmesi
ya da meşrulaştırılması için öğrenenlerin yönlendirilmesi.
Çeldirme: Öğrenenlerin cevapları içindeki kavramsal, epistemolojik ya da ontolojik çelişkilerin onlara gösterilmesi.
İzleme: Öğrenenlerin bilişsel olarak öğretimsel süreçlere bağlı olmalarını sağlamak ya da onların bilişsel canlılığını
artırmak için yöneltilmiş soru türleridir.
Delillendirme: Öğrenenleri cevaplarını veri ya da örnek temelli olacak şekilde desteklemeye ya da gerekçelendirmeye
yönlendirme.
Bu soru türleri aşağıda listelenen bilişsel taleplere eşlik etmiştir:
“İletişimsel” soru kategorisi: “anlama” (düşük) düzeyi
“Değerlendirme” soru kategorisi: “analiz” (orta) düzeyi, “değerlendirme” (yüksek) düzeyi, “yaratma” (yüksek)
düzeyi
“Çeldirme” soru kategorisi: “değerlendirme” düzeyi, “yaratma” düzeyi
“İzleme” soru kategorisi: “analiz” düzeyi.
“Delillendirme” soru kategorisi: “uygulama” (orta) düzeyi.
Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır:
UGÇS yaklaşımı öğretmen sorularının kalitesinin ya da bilişsel üretkenliği artıracak bilişsel talebin artırılması için
etkin bir şekilde kullanılabilir. UGÇS’ye tabi olan öğretmenin özellikle “değerlendirme” ve “çeldirme” türündeki
yüksek bilişsel talep gerektiren soru formatlarında ciddi artışlar gözlemlenmiştir. Bu durum UGÇS’ye tabi olmayan
öğretmen için geçerli değildir. UGÇS’ye tabi olmayan öğretmenin düşük ve yüksek talepli sorularındaki
dalgalanmalar bir rastgelelik içermektedir. Öğretmenin sınıf içi soru sorma pratiklerinin iyileştirilmesi ya da bilişsel
üretkenliğinin artırılması kasıtlı ve analitik mesleki gelişim süreçlerini gerektirmektedir.
Anahtar Kelimeler: öğretmen soruları, fen eğtimi, uyarılmış geri çağırma seansları, bilişsel talep, söylem analizi
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Can Teachers Lead Their Own Professional Development?
İlknur BAYRAM1, Özlem CANARAN2
1
2

TED Üniversitesi

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Teaching is a profession that mostly takes place in isolation. Feelings of isolation perpetuate when institutions lack
opportunities for teachers to observe their colleagues, and discuss their teaching practices with one another. In
institutions where teachers learn from each other, reflect on their teaching, collect and share data on the teaching and
learning process, and improve teaching strategies, the feeling of “we” among teachers is promoted. To create such a
collaborative culture for professional development, visionary professional development practices designed in a
bottom-up manner need to be adopted. Top-down professional development approaches mostly provided by the
administration such as in-service courses, seminars, and conferences are continually being criticized for seeing
teachers as passive recipients of knowledge, not supporting teacher learning and not affecting their classroom
practices. However, bottom-up professional development approaches, unlike their top-down counterparts, take
teachers’ ideas into consideration in terms of not only what they want to learn but also how they wish to learn it as
they are directed and guided by teachers themselves. In this presentation we aim to inform the audience about a model
that enables teachers to lead their own professional development and empowers them as professionals. This model is
supported by continuous professional development models such as self and peer observation, action research, team
teaching and lesson study. Teachers implementing the model go through five phases; preparation, research, planning
and implementation, evaluation, and dissemination. The model is carried out by a group of three teachers. One teacher
with prior experience in the implementation of the model facilitates the group. It takes approximately four months for
teachers to implement the model and share their experiences with their colleagues. The model prepared by the
researchers has been implemented by the EFL teachers of a foundation university since 2016. Since 2016, 36 teachers
in 12 teams have tried out the model. Having implemented the model, teachers reflect that it enables teachers to take
ownership of their own professional learning by encouraging them to share their opinions in a non-threatening
environment, direct their own pedagogy, experiment with new instructional techniques, learn from their colleagues,
improve their problem-solving skills, and have a better understanding of learners. In addition to supporting teacherled professional development, the model is also observed to promote collegiality, combined expertise, and cooperation
among teachers. Although researchers’ experience with the model is based on in-service EFL teachers’ reflections and
recommendations, it is believed that the model could serve as a non-generic framework and be used by pre-service
and in-service teachers from different disciplines and backgrounds.
Keywords: teacher-led professional development; lesson study, team teaching
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Öğretmenlerin Yaşadıkları Örgütsel Yalnızlık
Fatma ÇOBANOĞLU1
1

Pamukkale Üniversitesi

İnsan sosyal bir varlıktır ve hayatını diğer insanlarla etkileşim halinde sürdürmek zorundadır. Bu nedenle, insanlar
sadece fiziki olarak yakınlık kurmanın yanında sosyal ve duygusal olarak da yakınlık kurabilmelidir. Bunu
başaramayan insanlarda yalnızlık duygusu kaçınılmaz olacaktır. Yalnızlık, günümüz toplumunun en çok yaşadığı
sorunların başında gelmektedir. Genelde yaşlı insanların yaşadığı yalıtılmışlık duygusu olarak akıllara gelse de aslında
her yaştan insanın yaşadığı bir problemdir. Duygusal yoksunluk ve sosyal arkadaşlık şeklinde de bilinen yalnızlık,
sosyal psikologlarca kendini yalnız hissetme hali olarak tanımlanır. Yalnızlık duygusu, biyo-psiko-sosyal bir varlık
olan insanı hem iş yaşamında hem de iş yaşamı dışındaki yaşamında etkiler. Kişinin yalnızca işinde yaşamış olduğu
yalnızlık duygusuna da iş yerinde yalnızlık ya da bir diğer ifadeyle örgütsel yalnızlık olarak adlandırabilir. İş yerindeki
yalnızlığın en belirgin sonucu, çalışanın iş veriminin düşmesi ve iş doyumunun azalmasıdır. İş yerinde yalnızlığın
diğer sonuçları yüksek kaygı, kendini maskeleme, endişe, anksiyetenin artması, sabırsızlık, duygusal geri çekilme ve
öfke patlaması şeklinde görüldüğü için tüm bu sonuçların hepsinin verimliliği olumsuz yönde etkilediği söylenebilir.
Bu bağlamda, bu araştırmada öğretmenlerin bu kadar olumsuz sonuçlar doğurabilen örgütsel yalnızlık duygusuna
sahip olup olmadıkları sorusuna yanıt aranacaktır.Bu amaçla, Denizli ili Merkez ilçesinde bulunan ortaokullarda
görevli öğretmenler araştırmanın evreni olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında, 21 okuldan her branştan
(Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal bilgiler) 2 öğretmen olmak üzere toplam 145 öğretmen araştırmanın
örneklemi oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak, Doğan, Çetin ve Sungur (2009) tarafından geliştirilen,
“duygusal yoksunluk” ve “sosyal arkadaşlık” olmak üzere iki alt boyuttan oluşan “İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği”
kullanılmıştır. Toplanan verilerin güvenirlik katsayısı Cronbach’s Alfa .90 olarak hesaplanmıştır. Örneklemden elde
edilen verilerin çarpıklık (.89) ve basıklık (.58) değerlerinin ± 1 değerleri arasında olduğu görüldüğü için parametrik
testler kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak (1) ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin “çok az”
düzeyde de olsa örgütsel yalnızlık yaşadıkları, (2) öğretmenlerin duyumsadıkları yalnızlığın cinsiyetlerine,
kıdemlerine ve yaşlarına göre değişmediği, ancak (3) sosyal bilgiler öğretmenlerinin fen bilgisi ve matematik
öğretmenlerine kıyasla daha az yalnızlık hissettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ışığında, öğretmenlerin
okulda yalnızlık hissetmelerine neden olan durumların belirlenmesi, sistemden kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi
için önlemlerin alınması ve öğretmenlerin örgütsel yalnızlık algılarının, daha fazla yalnızlık hissetmelerine neden olan
branş değişkeni bağlamında daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayacak nitel çalışmalar önerilebilir. Ayrıca,
okullarda yaşanan yalnızlığın diğerleriyle işbirliği yapılıp yapılmamasıyla ilişkili olabileceği göz önüne alındığında,
aday öğretmen yetiştirme sürecinde, işbirliği yapma becerilerini ve diğerleriyle birlikte iş görme alışkanlıklarını
geliştirecek uygulamalara ağırlık verilmesinin yalnızlık duygusunu önleyeceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: örgütsel yalnızlık, öğretmen, ortaokul
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Eğitimde 2023 Vizyon Belgesinin ‘İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi’ Hedefini Öğretmenler
Nasıl Değerlendiriyor?
Kazım ÇELİK1
1

Pamukkale Üniversitesi

Vizyon amaç ve hedefleri kapsayan ifadeler bütünü ve geleceğin bir resmi olarak tanımlanabilir. Vizyon, gelecekte
ulaşılmak istenen hedefleri gerçeğe uygun olarak hayal edebilmektir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çağın ve
geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve
duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirme amacıyla (MEB, 2019), Türkiye’nin eğitim vizyon belgesini açıklamıştır.
MEB tarafından ortaya konulan 2023 Eğitim Vizyonu’nun kapsamı ve içeriği yönünden tüm eğitim paydaşlarını
ilgilendirmektedir. Bu nedenle özellikle uygulayıcı konumunda olan yönetici ve öğretmenlerin görüşleri önem
taşımaktadır. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hazırlanan bu çalışmanın amacı öğretmen ve yöneticilerin vizyon
belgesine bakışlarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi almakta olan her kademe ve okul türünde görev yapan 72 eğitimciden
oluşmaktadır. Araştırmada ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmış, en az 5 yıl kıdem ve “Eğitim Politikaları” dersini
almış olma ölçütleri belirlenmiştir. Katılımcıların yaklaşık yarısı öğretmen, diğer yarısı da yönetici olarak görev
yapmaktadır. Katılımcılar, Tezsiz Yüksek Lisans programında “Eğitim Politikaları” dersi kapsamında vizyon
belgesini ayrıntılı olarak incelemişlerdir. Açık uçlu sorularla toplanan veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz
edilmiştir. Vizyon belgesine ilişkin; olumlu bulunan, olumlu bulunmayan ve belirsizlik içeren hususlar başlığında
bulgular verilmiştir. Bu başlıklar altına alınamayan hususlar «diğer» başlığı altında sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: vizyon Belgesi, eğitimde reform, öğretmen eğitimi
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Okulların Kurumsal Sosyal Medya Hesaplarının İncelenmesi
Kazım ÇELİK1, Ali TOSUN2
1

Pamukkale Üniversitesi

2

Milli Eğitim Bakanlığı

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmelerin sonucunda günümüzde sadece insanların
birbirleriyle olan iletişimlerinde değil, birçok alanda değişim yaşanmaktadır(Arlan, 2016). Bilgi çağı ya da dijital çağ
olarak adlandırılan 21. yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, ekonomi, siyaset, kültür, eğitimöğretim gibi birçok alanı etkilemiştir(Erkoç ve Erkoç, 2011). Bu değişim sürecinde sosyal medya araçları da oldukça
önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Sosyal medyanın gerek profesyonel anlamda, gerekse bireysel iletişim
anlamında sunduğu fırsatlardan yararlanmak bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. Profesyonel anlamda, değişik
sektörlerden pek çok organizasyon bu yeni iletişim aracından daha fazla yararlanmaya başlamıştır(Yılmazel, 2011).
Eğitim örgütleri olan okullarda oluşan bu değişim sürecine dahil olarak kurumsal anlamda oluşturdukları sosyal medya
hesapları ile paylaşımlar yaptığı görülmektedir. Ancak; okulların kurumsal sosyal medya kullanımı ile ilgili olarak
Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı 07.03.2017 tarihli 2975829 sayılı 2017-12 nolu "Okullarda Sosyal Medyanın
Kullanılması" konulu genelge ile il, ilçe, okul ve kurum yöneticileri tarafından, okul veya kurumlarında görev yapan
tüm personel ile öğrenim gören öğrencilerin, kişilerle ilgili her türlü ses, yazı, görüntü ve video kayıtlarının internette
veya farklı dijital ya da basılı ortamda hukuka aykırı şekilde paylaşılmasının Anayasaya, uluslararası sözleşmelere ve
1739 sayılı kanuna aykırı olduğu; bu fillerin Türk Ceza Kanununda suç olarak düzenlenmiş olduğu belirtilerek eğitim
örgütlerinin sosyal medya paylaşımları aracılığı ile kişilerin psikolojik ve sosyal yönlerine olumsuz etki yapacak her
türlü ses, görüntü ve video kayıtlarının paylaşılması durumunda yasal işlem başlatılacağı belirtilmiştir. Başta Milli
Eğitim Bakanlığı olmak üzere birçok eğitim örgütünün kurumsal sosyal medya hesapları olduğu ve aktif olarak
kullanıldığı gerek kurumların resmi internet sitelerinde verilen bağlantılar ile gerekse sosyal medya platformlarında
yapılan taramalarda görülmektedir. Bu bağlamda eğitim örgütü olan okulların kurumsal sosyal medya hesaplarında
yaptıkları paylaşımların incelenmesi kurumsal sosyal medya hesaplarının örgütsel amaçlar ile uyumluluğunun tespit
edilmesi açısından önem kazanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde
desenlenmiştir. Tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak
amacı ile, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir
(Karasar, 1995). Araştırmada Uşak ilinde eğitim veren kamu okullarına ait olduğu belirlenen sosyal medya
hesaplarında(Facebook,Twitter,Instagram) yer alan 15 Nisan 2019 – 15 Ekim 2019 tarihleri arasındaki paylaşımlar
incelenerek içerik analizi ile çözümlenmesi yapılmış, en çok hangi kavramlara vurgu yapıldığı belirlenmeye
çalışılmıştır. Büyüköztürk ve diğerlerine (2012) göre içerik analizi, metin ya da metinlerden oluşan bir kümenin
içindeki belli kelimelerin veya kavramların varlığını belirlemeye yönelik yapılır. Verilerin analizi süreci devam
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: sosyal medya, okul, internet

44

III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

ITEAC 2019

III.International Teacher Education Accreditation Congress

Mentorluk Olarak Aday Öğretmenlik Uygulaması ( İsveç ve Estonya Örnekleri Bağlamında Türkiye
Değerlendirmesi)
Funda KURT1
1

Gazi Üniversitesi

Kökeni 3500 yıl öncesine kadar dayanan mentorluk; menti olarak öğrencinin mentorun deneyimlerinden yararlandığı,
öğrencinin gelişimine katkı sağlayan ve onu cesaretlendiren bir uygulama olarak yorumlanmıştır (Thomson, 1993;
Akt. Kılıç ve Serin, 2017). Günümüzde de benzer şekilde yorumlanan mentorluk sürecinde mentor, tecrübesiz
çalışanın kendisini geliştirmesine ve iyileştirmesine yardımcı olan tecrübeli işgören konumundadır (Kılıç ve Serin,
2017). Aday öğretmen kavramı ise, öğretmen kadrolarına yeni atanan öğretmenleri ifade etmektedir (Eğitim Sen,
2015) ve aday öğretmenler bu süreçte çeşitli etkinliklere katılmaktadır. Aday öğretmenlik uygulaması ise ülkeye göre
farklılık göstermekte, bazı ülkelerde bu süreç zorunlu kılınmakta ve İsveç ve Estonya gibi bazı ülkelerde ise aday
öğretmenlik, mentorluk süreci olarak uygulanmaktadır. Hizmet içi eğitim kapsamındaki bu aday öğretmenlik sürecinin
öğretmen eğitimindeki önemi göz önünde bulundurulduğunda farklı ülkelerde uygulanan süreçlerin incelenmesi ve
Türkiye açısından değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple bu çalışmada, aday öğretmenlik
uygulamasını yürüten ve bu süreci mentor-menti ilişkisi şeklinde devam ettiren iki ülkenin –İsveç ve Estonya- bu
süreci nasıl uyguladıklarının incelenmesi ve olası olumlu ve olumsuz sonuçlar doğrultusunda Türkiye’ye yönelik
öneriler getirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ilgili iki ülkede uygulanan aday öğretmenlik sürecinin incelenmesi
ve eğitim alanında, özellikle de öğretmen yetiştirme konusunda başarılı olan bu iki ülkede bu sürecin nasıl ele
alındığının bilinmesi Türkiye’nin de bu sürece yaklaşımını değerlendirmek ve sürecin etkililiğini artırmak adına büyük
fayda sağlayacak ve öğretmen yetiştirme adına alanyazına katkıda bulunacaktır. Buradan hareketle ilgili çalışmada
nitel bir yaklaşım benimsenerek döküman analizi kullanılmış ve olasılık dışı örnekleme yöntemlerinden amaçlı
örnekleme tercih edilmiştir. Burada araştırmacı örneklem için hangi birimlerin seçileceğine kendisi karar vermekte ve
araştırmacının uygun gördüğü kümeler, gruplar, birimler araştırmanın amacına da uygun olarak belirlenmektedir
(Koçak ve Arun, 2006). Son olarak ise döküman analizinden elde edilen veriler tematik bir çerçeve ile yorumlanmıştır.
Elde edilen verilere göre İsveç’te aday öğretmenlik uygulaması zorunlu olmayıp aday öğretmen bu sürece menti olarak
dahil edilmekte, göreve başlayacağı okuldan mentor talep edebilmektedir (Doe, 2018). Estonya’da ise aday
öğretmenlik zorunlu bir süreç olup bu süreçte tecrübesiz öğretmen çalışacağı iş yerinde adaylık aşamasına geçip bir
üniversitede adaylık süreci destek programını tamamlamakta ve bu süreç mentor-menti ilişkisi ile uygulanmaktadır
(Ministry of Education and Research, 2019). Estonya’da uygulanan aday öğretmenlik sürecinde mentor öğretmenin
deneyimli bir öğretmen olması ve bir üniversitede mentor eğitimi programını tamamlamış olması da gerekmektedir
(Ministry of Education and Research, 2019). Türkiye’de ise zorunlu olarak yürütülen bu süreç, eğitim kurumu
yöneticisi ve danışman tarafından adaya verilecek çalışma programı doğrultusunda gerçekleştirilmekte ve bu süreçte
aday öğretmenlere 384 saat sınıf içi ve okul içi, 90 saat okul dışı faaliyetleri ve 180 saat hizmetiçi eğitim faaliyetleri
olmak üzere toplam 654 saat eğitim verilmektedir (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 2019).
Yapılan bu çalışma ile, İsveç ve Estonya’da mentorluk temel alınarak uygulanan aday öğretmenlik sürecinin olumlu
katkılarının olduğu görülerek Türkiye için bir örnek teşkil edebileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: öğretmen eğitimi, hizmet içi eğitim, aday öğretmenlik
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Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünen Öğretmen Olmak Hakkındaki Görüşleri
Mert AKSOY1, Dilek ERDURAN AVCI2
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2

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının yaratıcı düşünen öğretmenin özelliklerinin neler olduğu, kendilerini
yaratıcı düşünen öğretmen olarak görüp görmedikleri ve eğitim aldıkları bölümlerin yaratıcı düşünmelerine etkisinin
olup olmadığı hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma genel tarama modelinde yer alan kesitsel bir durum
saptamasıdır. Araştırmanın çalışma grubunda bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde farklı bölümlerde (fen
bilgisi, sınıf, Türkçe, okulöncesi, ilköğretim matematik, bilgisayar ve öğretim teknolojileri ile İngilizce öğretmenliği)
öğrenim gören 395 öğretmen adayı yer almaktadır Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından
hazırlanmış olan anket kullanılmıştır. Anket formu biri açık uçlu, biri listeleme ve biri kısa cevaplı soru olmak üzere
üç kısımdan oluşmaktadır. Araştırmanın analizlerinde betimsel analiz kullanılmış ve bulgular frekans ve yüzde
dağılımları ile sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının yaratıcı düşünen
öğretmeni “öğrenciye yönelik düşünen” bireyler olarak nitelendirdikleri görülmektedir. Öte yandan yaratıcı düşünen
öğretmen tanımlamasında, öğretmen adaylarının çeşitli kavramlar kullandıkları ve bu kavramları ifade ederken
öğrenim gördükleri bölümlere özgü ifadelere yer verdikleri belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen diğer bir sonuç
da öğretmen adaylarının %92’sinin meslek hayatlarında yaratıcı bir öğretmen olacaklarını düşünmeleridir. Öğretmen
adaylarına kendilerini hangi yönleri ile yaratıcı düşünen öğretmen olarak görecekleri sorulduğunda ise bu soruya
cevap vermedikleri ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının % 91’inin öğrenim gördüğü ve
mesleğini yapacağı bölümün yaratıcı düşünen öğretmen olmalarında etkili olduğunu düşündükleri tespit
edilmiştir. Öte yandan öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümlerin kendilerine yaratıcı düşünme becerisini
kazandırdığı ve bunu meslek hayatlarında kullanacağı görüşüne sahip oldukları belirlenmiştir. Bu sonuçların; öğrenim
gördüğü bölümlerdeki akademisyenlerin başta yaratıcı düşünme becerisi olmak üzere çeşitli becerilerine katkı
sağlamaları, aldıkları derslerin ve derslerde gerçekleştirdikleri etkinliklerin yaratıcı düşünme becerisini harekete
geçirici olması ve bunun için gerekli olan fiziksel koşulların da üniversite tarafından sağlanması gibi nedenlerle ilişkili
olabileceği düşünülmektedir. Araştırma kapsamında öğretmen adaylarının yaratıcı düşünen öğretmenin birçok
özelliğe sahip olması gerektiğini ve bu özelliklerin öğrenim görülen bölüme göre bazı farklılıklar gösterebileceğini
düşündükleri de tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının kendilerini yaratıcı düşünen bireyler olarak
nitelendirmelerinin ileride mesleklerine etki edeceği ve göreve başladıklarında öğrencilerin de bu becerilerini
geliştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapacakları düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Düşünme, Öğretmen Adayı, Öğretmen.
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Son Yirmi Yılda Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programındaki Değişime Genel Bir Bakış
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Öğretmen yetiştiren kurumların atası olarak nitelendirilebilecek Darülmuallimîn’in açılmasıyla birlikte
öğretmen yetiştirme konusu bu dönemden itibaren eğitim sisteminin en öncelikli konuları arasında ele alınmıştır.
Bu olayın özellikle Cumhuriyet döneminden itibaren temel gerekçelerinden biri olarak eğitimi yaygınlaştırma
politikası gösterilebilir. 1982 yılında gerçekleştirilen üniversite reformu öncesine kadar öğretmen yetiştiren
kurumları ilkokula, ortaokula ve liseye öğretmen yetiştiren kurumlar olarak üç ayrı kısımda incelemek
mümkündür. Bu okullar arasında ilköğretmen okulları, iki yıllık eğitim enstitüleri, köy öğretmen kursları, köy
enstitülerini saymak mümkündür. Dönemin mevcut koşulları ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda öğretmen
yetiştirme için farklı dönemlerde farklı kaynaklardan öğretmen eğitimi ihtiyacının giderildiği söylenebilir.
Eğitim sisteminde sık yaşanan değişiklik durumunun öğretmen yetiştirme sürecine de yansımalarının olduğu
söylenebilir. Son dönemde de farklı alanlardan lisans düzeyinde mezun olanların pedagojik formasyon eğitimi
alarak ilgili alanda öğretmen olabilmelerinin önü açılmıştır. Cumhuriyet döneminde ortaokula öğretmen
yetiştiren kaynaklar incelendiğinde en temel kaynağın üç yıllık eğitim enstitüleri olduğunu söylemek
mümkündür. 1978-1979 eğitim öğretim yılına kadar devam eden süreçten sonra bu kurumun adı Yüksek
Öğretmen Okulu olarak değiştirilmiş ve sayıları giderek azaltılmıştır. Eğitim enstitülerinin gelişim sürecini
tamamlayarak farklı bölümlere öğrenci yetiştirmenin başlamasını takiben kısa bir süre sonra 1982 yılında bu
kurumlar üniversitelere bağlanarak eğitim fakültesi adını almıştır. Bu değişimle birlikte 1997 yılında eğitim
fakülteleri yeniden yapılandırılana kadar fen bilgisi alanına öğretmen yetiştirme işi lise düzeyinde yetiştirilen
fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine bırakılmıştır. Bu dönemde 15 yıl süreyle ortaokula öğretmen yetiştirme
konusunun ihmal edildiğini söylemek mümkündür. 1997-1998 yıllarında gerçekleştirilen yapılanma ile birlikte
ortaokula öğretmen yetiştirme konusu yeniden aktif hale gelmiş ve ortaokul düzeyinde fen bilgisi derslerini
yürütecek öğretmenler, ilköğretim bölümü altında fen bilgisi öğretmenliği programında yetiştirilmeye
başlamıştır. Bu tarihten itibaren eğitim fakültelerinde okutulacak derslerin programı Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenerek üniversitelere gönderilmiştir. Yirmi yıllık süreci boyunca fen bilgisi öğretmenliği lisans
programı üç defa değiştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı son yirmi yıllık süreçte fen bilgisi lisans programlarındaki
değişimin incelenmesidir. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarının incelendiği bu çalışmada, veri toplamak
amacıyla nitel araştırmalarda sıklıkla başvurulan yöntemlerden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu
çalışmada incelenen dokümanlar Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ve eğitim/eğitim bilimleri
fakültelerinde okutulmak üzere gönderilen ve sırasıyla 1998-1999, 2006-2007 ve 2018-2019 eğitim-öğretim
yıllarından itibaren uygulamaya alınan fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarıdır. Çalışmanın amacı
doğrultusunda lisans programlarında yer alan dersler, derslerin dağılımı (alan/alan eğitimi, meslek bilgisi, genel
kültür), kredi dağılımları, uygulama/teorik ders oranları incelenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçların fen
bilgisi öğretmenliği özelinde öğretmen yetiştiren kurumların programlarında yaşanan değişim sürecini ortaya
çıkarması açısından öğretmen yetiştirenlere, eğitim politikacılarına fikir sağlaması noktasında önem arz ettiği
düşünülmektedir.
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Fen Bilgisi Öğretmenliği Özelinde Öğrenci Alımı ve Milli Eğitimdeki İstihdama Yönelik Bir İnceleme
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1982 üniversite reformu ile başlayan eğitim fakültelerinin serüveninde, aradan geçen on beş yıllık sürecin ardından
eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılmıştır. 1997 yılında gerçekleştirilen bu yapılandırma ile ilköğretim bölümleri
ve bölüme bağlı olarak sınıf, sosyal bilgiler, okul öncesi, ilköğretim matematik öğretmenliğinin yanında fen bilgisi
öğretmenliği anabilim dalı kurulmuştur. Ortaokullara öğretmen yetiştirmenin eğitim fakültelerinin kuruluşundan
itibaren on beş yıl süreyle göz ardı edildiği bir dönemin sona erdiğini söylemek mümkündür. Bu yapılandırmanın
ilköğretim düzeyinde öğretmen açığının fazla, ortaöğretim düzeyinde ise öğretmen fazlasının bulunmasından
kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca 1997 yılında milli eğitimdeki ilkokul ve ortaokul ayrımına son verilerek bu kısmın
ilköğretim olarak sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi de eğitim fakültelerinde böyle bir yapılanmaya gidilmesinde
rol oynamıştır. Eğitim fakültelerinin dinamik yapısı eğitimde yaşanan değişimlerden etkilenmeye önceki dönemlerde
olduğu gibi yakın dönemlerde de devam etmiştir. 2012 yılında on iki yıllık kesintisiz eğitim sistemine geçişle birlikte
ilköğretim kısmı ilkokul ve ortaokul olarak yeniden ayrılmış ve lisenin de bu sisteme eklenmesiyle birlikte 4+4+4
olarak adlandırılan sisteme geçilmiştir. Bu durum 2016 yılında eğitim fakültelerine yeniden yapılanma olarak yansımış
ve ilköğretim bölümleri temel eğitim bölümlerine dönüştürülerek yalnızca sınıf ve okul öncesi anabilim dalları temel
eğitim bölümleri bünyesinde kalmıştır. İlköğretim-ortaöğretim ayrımına son veren bu yaklaşımla kurulan bölümlerden
biri de matematik ve fen bilimleri bölümü olmuş ve matematik, fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji eğitimi anabilim
dalları bu bölüm altında toplanmıştır. Yapılan tüm bu değişikliklerle birlikte eğitim fakültelerinin öncelikli tartışma
alanlarından biri de öğretmen niteliğinin arttırılması olmuştur. Bu niteliği arttırmak adına son yıllarda eğitim
fakültesine öğrenci alımlarında baraj uygulaması getirilmiş ve öğretmen açığının az olduğu alanlarla ilgili olarak
kontenjan azaltımı uygulamasına gidilmiştir. Bu bağlamda yaşanan tüm bu değişimler sırasında fen bilgisi
öğretmenliği anabilim dalının öğrenci alımı ve milli eğitimde istihdamı konularının incelenmesi ve bu değişimin işin
uygulanması kısmına nasıl yansıdığının ortaya çıkarılması önem arz eden bir konu olarak görülebilir. Buradan
hareketle bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmenliği programının öğrenci alımları ve milli eğitimdeki istihdam
oranının araştırılmasıdır. Fen bilgisi öğretmenliği programlarında öğrenci alımı ve milli eğitimdeki istihdamının
incelendiği bu çalışmada, veri toplamak amacıyla doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada incelenen
dokümanlar son on yıllık süreci içerecek şekilde (2010-2019) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) veri
tabanında bulunan kılavuzlar ve sayısal bilgi açıklamaları ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel
Müdürlüğü’nün web adresinde yayınlanan sayısal veriler incelenmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarının fen bilgisi
öğretmenliği alanında mevcut durumun ortaya çıkarılması ve gelecekte yapılacak alımlar konusunda fikir sağlayacağı
düşünülmektedir.
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Kara Tahtadan Akıllı Tahtaya Meslekte 40 Yıl: Öğretmenlik Mesleğinin Dönüşümü
Nevruz UĞUR1
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Eğitim sistemi siyasal ve ekonomik birçok nedene bağlı olarak sürekli değişmektedir. Eğitim sistemindeki
değişimlerden en fazla etkilenen bileşenlerin başında öğretmenler gelmektedir. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda
öğretmenlere modern toplumsal yapının kurulmasında büyük önem atfedilmiştir. “Cumhuriyet öğretmeni” olarak
nitelendirilen ilk dönem öğretmenlerine modernleşme ve toplumsal gelişim için yeni kuşakları yetiştirme görevi
verilmiş ve öğretmenlerde mesleğe adanmışlık önemsenmiştir (Ünal, 2005). 1960’lı yıllarda eğitim ile ekonomi
arasında kurulan güçlü bağın gereği eğitimin toplumsal kalkınmadaki yeri ve önemi daha da güçlenmiş ve ülkenin
kalkınmasında öğretmenlere büyük görevler yüklenmiştir. Öğretmen imgelemindeki bu değişim 1980’li yıllar ile
birlikte zayıflamaya başlamıştır. 1980 darbesi politik etkilerinin yanı sıra uygulamaya konulan neoliberal ekonomi
politikalarının, tüm emekçilerle birlikte öğretmenler üzerindeki yoksullaştırıcı etkisi ve okullardaki neoliberal
dönüşümlerin başlaması, öğretmenin toplumsal statüsünü olumsuz yönde etkilemiştir (Ünal, 2005). 1980’den
günümüze öğretmenlik mesleğinin toplumsal rolü ve önemi giderek aşınmış Yıldız ve Ünlü’nün (2017) ifade ettiği
üzere öğretmenlik mesleğinde saygınlık yitimi, teknisyenleşme ve yoksullaşma yaşanmıştır. Geçmişin aydın
öğretmeni yerini “sınava hazırlayıcı teknisyen öğretmen” bırakmıştır (Yıldız, 2013). Bu araştırmanın problemi,
1980’den günümüze öğretmenlik mesleğindeki dönüşümün nasıl bir seyir izlediğini, meslekte 40 yılı tamamlayan ve
hala aktif olarak görev yapan, bu süreçte öğretmenlik mesleğindeki tüm dönüşümleri doğrudan yaşayan ve
deneyimleyen öğretmenlerin görüşleri üzerinden incelemektir. Araştırmanın amacı; 1980’den günümüze öğretmenlik
mesleğindeki dönüşümü meslekte 40 yılı tamamlayan öğretmenlerin deneyimleri ve yaşantıları üzerinden
incelemektir. 1980’den günümüze öğretmenlik mesleğindeki dönüşümü meslekte 40 yılı tamamlayan öğretmenlerin
deneyimleri ve yaşantıları üzerinden incelemeyi amaçlayan ve nitel bir yaklaşıma sahip olan bu araştırmada olgubilim
(fenomenolojik) araştırma deseni tercih edilmiştir. Yıldırım ve Şimşek’in (2005, 74) belirttiği üzere olgubilim
araştırmalarında başlıca veri toplama aracı görüşmedir. Bu araştırma kapsamında da meslekte 40 yılı tamamlayan ve
hala aktif olarak görev yapan öğretmenler ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilecektir. Görüşme
gerçekleştirilecek öğretmenler ölçüt örneklem yöntemi ile belirlenecektir. Veriler hazırlanacak olan yarı
yapılandırılmış görüşme formu ile toplanacaktır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde
betimsel ve içerik analiz kullanılacaktır. Betimsel analize göre elde edilen veriler, önceden belirlenen temalara göre
ya da görüşme sürecinde kullanılan sorular dikkate alınarak düzenlenir ve yorumlanır, içerik analizine göre ise elde
edilen veriler işlenir, kodlanır, temalar bulunur, kodlar ve temalar düzenlenir ve böylelikle elde edilen bulgular
tanımlanır ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2005).
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik, Dönüşüm, Öğretmenlik Mesleğindeki Dönüşüm

49

III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

ITEAC 2019

III.International Teacher Education Accreditation Congress

İngilizce Öğretmen Eğitimi Lisans Programlarında Çok Kültürlü Eğitimin Yansımaları
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Kültürlere ve çeşitliliğe değer verme noktasında bir köprü niteliğinde olan eğitimin, küreselleşmenin yarattığı homojen
dünya kültürüne ve çok kültürlü durumlara ilişkin bireylerin ihtiyaç duyduğu yeterlikleri kazandırmada kilit bir rol
üstlenmektedir. Bu doğrultuda, okullar doğası gereği kültürel, bölgesel ve yaşayış tarzları vb. açılardan farklılık
gösteren bireylerin bir arada öğrenme sürecini deneyimledikleri ortamlardır ve böyle ortamlarda çok kültürlü eğitim
gereklilik ve önem arz eden bir durumdur. Çok kültürlü eğitim, öğrencilerin eşit fırsatlar ve şartlar dahilinde eğitim
görmesini amaçlayan, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsiyet yönelimi, engelli olma durumu ve sosyal yaşamdaki sınıfsal
farklılıkları gözetmeksizin bütün bireylerin gelişimlerine izin veren bir reform hareketidir (Banks, 2004; Gay, 2004;
Ghosh ve Galczynski, 2014; Vavrus 2002). 21. yüzyılda öğretmen ve öğrenci yeterliklerinde beklentilerin değişimi
ve eğitimde yeniden yapılanmasının getirdiği değişen öğretmen rollariyle, çok kültürlü eğitime yönelik bilgi ve
becerilere sahip bir öğretmenin, öğrencilerin eşit eğitim fırsatına sahip olması için mücadele etmesi beklenmektedir.
Bu sayede, eşit eğitim fırsatlaına sahip olan öğrencilerin akademik başarılarının ve motivasyonlarının artacağı ön
görülmektedir. Farklı bir dil ile birlikte farklı bir kültürü öğreten İngilizce öğretmenlerinin yetiştirildiği İngilizce
öğretmenliği lisans programlarında çok kültürlü eğitime ne düzeyde yer verildiğinin ortaya konulması yukarıda
sunulan gerekçelerden dolayı oldukça önem arz eden bir durumdur. Bu bağlamda, yürütülen bu çalışmada son 20 yılda
ülkemizde uygulamaya konulan 1997, 2008 ve 2018 İngilizce öğretmenliği lisans programları ders içeriklerinin çok
kültürlü eğitim açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, döküman analizine dayalı nitel yöntemle yürütülen
bu çalışmanın veri kaynakları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanarak 1198, 2007 ve 2018 yıllarında
uygulamaya konulan İngilizce öğretmenliği lisans programlarıdır. Foster'ın (1995, akt. Yıldırım ve Şimşek, 2016)
döküman izleme aşamaları incelenerek elde edilen nitel veriler, betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Üç farklı
İngilizce öğretmenliği lisans programı kapsamında 93 alan ve alan eğitimi, 46 meslek bilgisi ve 30 genel kültür ders
kategorisine ait toplam 189 ders içeriği incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre YÖK tarafından uygulanarak 1997,
2008, ve 2018 yıllarında uygulamaya konulan İngilizce öğretmenliği lisans programlarınde çok kültürlü eğitime özgü
bir derse rastlanılamamıştır. Çok kültürlü eğitimle ilgili (örn: kültürel farkındalık, evrensel değerler, eşitlik, farklılık)
vurgular içeren derslerin, en fazla alan ve alan eğitimi kategorisine ait dersler olduğu, bunu sırasıyla meslek bilgisi ve
genel kültüre ait derslerin takip ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, 2018 İngilizce öğretmenliği lisans programları ders
içeriklerinde çok kütürlü eğitime ilişkin yansımalar, 1998 ve 2007 İngilizce öğretmenliği lisans programlarına göre
daha fazladır. Bu bulgulardan hareketle, son 20 yıl içerisinde farklı bir dil ile farklı bir kültürü öğreten İngilizce
öğretmenlerinin yetiştirildiği İngilizce öğretmenliği lisans programlarında çok kültürlü eğitime ilişkin vurguların
arttığı ve kültürel konuların önem kazandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İngilizce öğretmenliği lisans programı, çok kültürlü eğitim, hizmet öncesi öğretmen yetiştirme
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Özel yetenekli bireyler akranlarına göre daha yüksek performans gösteren bireylerdir (Subotnik, Olszewski-Kubilius
& Worrell, 2011). Dolayısıyla özel yetenekli bireylerin eğitiminde farklılaştırılmış-zenginleştirilmiş öğretim
programları temelinde akranlarıyla öğretime ihtiyaç vardır (Rogers, 2007). Farklılaştırılmış-zenginleştirilmiş öğretim
ortamları yapılandırırken de multidisiplinerliğin temel alınması anlamlı öğrenmeyi destekleyecektir (Genç, 2014).
Bilim ve sanat entegresi karmaşık sistemlerin anlaşılmasını sağlamaktadır (Boy, 2013). Zaten çok eski çağlardan;
Antik Yunan döneminden bu yana bilim ve sanat entegrasyonu söz konusudur (Piro, 2010). Dolayısıyla bu araştırmada
da özel yetenekli bireylerin öğretim ortamlarının zenginleştirilmesinde onların kavram öğrenmelerine yardımcı olmak
için yenilikçi bir uygulama olarak bilim sanat entegresi çalışılmıştır. Araştırmanın problem durumu: “Özel yetenekli
bireylerin öğretim ortamlarının zenginleştirilmesinde onların kavram öğrenmelerine yardımcı olmak için yenilikçi bir
uygulama örneği olarak nasıl bir bilim sanat entegresi süreci yapılandırılabilir?” şeklinde biçimlendirilmiştir.
Araştırma 2019-2020 öğretim yılında Ankara’da özel yetenekli bireylerle öğretim yapan bir kurumda 14-17 yaş
grubunda sekiz özel yetenekli öğrenciyle bilim ve sanat branşlarından birer araştırmacı rehber öğretmenin işbirlikli
çalışmasıyla nitel araştırma temelinde yedi ders saati süreyle yürütülmüştür. Araştırma yürütme sürecinde öğretmenler
birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmak suretiyle kendi teknolojik-pedagojik parmak izlerini özdüzenleme yoluyla
geliştirmeye çalışmışlardır. Veri toplama aracı olarak; özel yetenekli öğrencilerin kavramlara dair zihinsel resimlerini
yani imajlarını resmetmelerini sağlayan çalışma yaprakları ve öğretmenlerin kendi teknolojik-pedagojik parmak
izlerinin gelişimini takip ettikleri günlükler kullanılmıştır. Araştırmanın uygulama sürecinden önce özel yetenekli
öğrencilere uygulama sürecine dair ayrıntılı bilgi verilmiştir. Onların sürece katılımı gönüllülük esasındadır.
Uygulama sürecinde öğrenciler seçtikleri bir bulutsusuyu 25x35 tuvale akrilik boya ile resmetmişler daha sonra da
bulutsusu içine bulutsusudaki gaz taneciklerini modern atom teorisi temelinde resmederek görebildiğimiz ve
göremediğimiz doğayı harmanlamışlardır. Burada özel yetenekli öğrencilerin sanat uygulaması yoluyla modern atom
teorisi temelinde atom kavram imajlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla özel yetenekli öğrenciler tablolarını
yapılandırmadan önce ve sonra onların resmettikleri gazların atomlarına dair modern atom teorisi temelinde çizimleri
ve çizimlerine dair açıklamaları alınmıştır. Araştırma süresince öğretmenler birbirlerinden ve süreçten edindikleri
deneyimleri günlüklere kaydetmişlerdir. Veriler içerik analizi ve betimlemelerle çözümlenmiştir. Araştırma sonunda
özel yetenekli öğrencilerin bilim sanat tablosu yapılandırmadan önce tabloda resmettikleri gazların atomlarına dair
imajları yetersizken, bilim sanat tablosu yapılandırdıktan sonra gazların atomlarına dair imajlarında görülen iyileşme
ile kavramları bilimsel olarak doğru bir biçimde anlamalarının da sağlandığı bulunmuştur. Ayrıca araştırma sonucunda
öğretmenlerin teknolojik-pedagojik parmak izlerinin gelişimini takip etme amaçlı özdüzenlemeleri birbirlerinden
öğrendikleri ve birbirlerinin düşünmelerini kritik ettikleri şeklindedir. Araştırmanın eğitimde yenilikçi uygulamalar
temelinde sadece özel yetenekli bireylerin eğitiminde değil eğitimin her kademesinde öğretim ortamlarının
zenginleştirilmesinde, eğitime faklı bakışlar getirmede ve de öğrencilere anlamlı öğrenme deneyimleri sunmada
öğretmenlere mentorluk ve de özdüzenleme adına örnek bir uygulama olması beklenilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Özel yetenekli bireyler eğitimi, kimya eğitimi, sanat eğitimi, öğretmen özdüzenlemesi
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Özel Yetenekli Bireylerin Eğitiminde Bir Zenginleştirme Çalışması Olarak Bilim Teknoloji-Tasarım
Entegresi: Bir Öğretmen Özdüzenlemesi Örneği
Vedat ŞAHİN1, Ümmüye Nur TÜZÜN2
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Uluslar ülkelerin kalkınmasında bilimin ve teknolojinin birbirini desteklemesine; bilimle daha üst teknolojilere
erişime, teknolojiyle her gün bilimsel bilginin üstüne eklemeye çalışmaktadır. Öte yandan ulusların bilim teknoloji
seviyelerini kalkındırmada özel yetenekli bireylerin eğitim politikalarına verilen önem de gün geçtikçe önem
kazanmaktadır. Yaklaşık yüz yıldır eğitimciler özel yeteneği anlamaya, ölçmeye ve açıklamaya çalışmaktadırlar. Özel
yetenek akranlardan daha üst performansa tekabül ederken, bu yeteneğe sahip bireylerin eğitiminde de
farklılaştırılmış-zenginleştirilmiş öğretim programlarına ihtiyaç vardır (Rogers, 2007; Subotnik, Olszewski-Kubilius
& Worrell, 2011). Dolayısıyla bu araştırmada da özel yetenekli bireylerin öğretim ortamlarının zenginleştirilmesinde
yenilikçi bir uygulama olarak bilim teknoloji-tasarım entegresiyle onların adli bilimler konusunda argüman
yapılandırma suretiyle eleştirel düşünmelerinin geliştirilmesi çalışılmıştır. Araştırmanın problem durumu: “Özel
yetenekli bireylerin öğretim ortamlarının zenginleştirilmesinde onların argüman yapılandırma suretiyle eleştirel
düşünmelerini geliştirmek amacıyla adli bilimler konusunda nasıl bir bilim teknoloji-tasarım entegresi süreci
yapılandırılabilir?” şeklinde biçimlendirilmiştir. Araştırma 2019-2020 öğretim yılında Ankara’da özel yetenekli
bireylerle öğretim yapan bir kurumda 9-10 yaş grubunda on özel yetenekli öğrenciyle bilim ve teknoloji-tasarım
branşlarından birer araştırmacı rehber öğretmenin işbirlikli çalışmasıyla nitel araştırma temelinde beş adli bilimler
etkinliği boyunca yürütülmüştür. Araştırma yürütme sürecinde öğretmenler birbirlerinin deneyimlerinden
faydalanmak suretiyle kendi teknolojik-pedagojik parmak izlerini özdüzenleme yoluyla geliştirmeye çalışmışlardır.
Veri toplama aracı olarak; özel yetenekli öğrencilerin beş adet adli bilimler temalı bilim teknoloji-tasarım entegreli
etkinliği argüman olarak yeniden yapılandırmalarına olanak veren çalışma yaprakları, öğrencilerin süreci
değerlendirdikleri çalışma yaprakları ve öğretmenlerin kendi teknolojik-pedagojik parmak izlerinin gelişimini takip
ettikleri günlükler kullanılmıştır. Araştırmanın uygulama sürecinden önce özel yetenekli öğrencilere uygulama
sürecine dair ayrıntılı bilgi verilmiştir. Onların sürece katılımı gönüllülük esasındadır. Öğrencilerin yaş gruplarının
küçük olması sebebiyle öğrencilerin psikohazırbulunuşluğuna uygun olması adına sadece parmak izi temalı bir
uygulama süreci yürütülmüştür. Uygulama sürecinde öğrencilere önce parmak izi alma ve argüman yapılandırma
üzerine temel bir bilgilendirme yapılmıştır. Uygulama süreci parmak izi kolyesi, mumla dijital parmak izi, parmak izi
tablosu, mozaikle dijital parmak izi ve parmak izi düşünce deneyinden oluşmaktadır. Öğrenciler her bir etkinliği küçük
gruplarda bilimsel tartıştıktan sonra bireysel olarak Walton (2006) argüman modeli bileşenleri temelinde yani
sonuçlarına gerekçeler sunmak suretiyle argüman olarak yapılandırmışlar, daha sonra da süreci değerlendirmişlerdir.
Bilimsel etik adına ilk etkinlikteki öğrenci parmak izleri sadece öğrencilerde bulunmaktadır. Öte yandan araştırma
süresince öğretmenler birbirlerinden ve süreçten edindikleri deneyimleri günlüklere kaydetmişlerdir. Veriler içerik
analizi ve betimlemelerle çözümlenmiştir. Araştırma sonunda özel yetenekli öğrencilerin daha önce böyle bir öğretim
görmemeleri dayanak alınarak etkinlikler boyunca argüman yapılandırma becerilerinin geliştirilmesi suretiyle eleştirel
düşünmelerinin de geliştirildiği söylenebilir. Ayrıca öğrenci gözünden sürecin değerlendirmesi de kavram öğrenme
ve eğlenceli öğrenmeye vurgu yapmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin kendi teknolojik-pedagojik parmak
izlerinin gelişimini takip etme amaçlı özdüzenlemeleri birbirlerinden öğrendikleri ve birbirlerinin düşünmelerini kritik
ettikleri şeklindedir. Araştırmanın eğitimde yenilikçi uygulamalar temelinde sadece özel yetenekli bireylerin
eğitiminde değil eğitimin her kademesinde öğretim ortamlarının zenginleştirilmesinde, eğitime faklı bakışlar
getirmede ve de öğrencilere anlamlı öğrenme deneyimleri sunmada öğretmenlere mentorluk ve de özdüzenleme adına
örnek bir uygulama olması beklenilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Özel yetenekli bireyler eğitimi, kimya eğitimi, teknoloji-tasarım eğitimi, öğretmen
özdüzenlemesi
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İlkokula Devam Eden Çocuklarda Akran Zorbalığı İle Empati Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
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3

1

Ankara Üniversitesi

2

Ankara Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
4

Ankara Üniversitesi

Akran zorbalığı, akran gruplarının birbirlerini olumsuz yönde etkileyerek, birbirlerine karşı sözel, fiziksel veya sosyal
saldırganlık içine girecek şekilde tekrarlı olarak kaba güç kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Okullarda sıklıkla
görülen akran zorbalığının çocuk gelişimi üzerindeki olumsuz sonuçlarının önlenmesinde; çocuklarda empatik
becerilerin geliştirilmesi bir çözüm olabilir. Çocuklarda akran zorbalığı ve empatik beceriler arasındaki ilişkinin
saptanmasının; akran zorbalığı ile mücadele için yapılacak erken müdahale çalışmalarına ve önleyici eğitim
programlarına da kaynaklık edeceği düşünülmektedir. Bu düşüncelerden hareketle araştırmada ilkokula devam eden
çocuklarda akran
zorbalığı
ile
empati
becerileri
arasındaki
ilişkinin
incelemesi
amaçlanmıştır. Araştırmaya Ankara’nın Mamak ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullardan basit tesadüfi
örnekleme yöntemiyle belirlenen okullara devam eden, tam aileye sahip olan, herhangi bir engeli bulunmayan,
çalışmaya gönüllü olarak katılan 147 çocuk dâhil edilmiş ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada
çocuklar ve ailelerine ilişkin bilgileri elde etmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Genel Bilgi Formu”
kullanılmıştır. Bu formda çocukların yaş ve cinsiyetlerine ilişkin bilgilerin yanı sıra ebeveynlerinin yaş, eğitim ve
meslek durumuna ilişkin bilgiler de yer almaktadır. Çalışmanın temel amacı olan çocuklardaki akran zorbalığını
belirlemek amacıyla Pişkin ve Ayas (2011) tarafından geliştirilen “Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır.
Bu ölçek 5’li likert olup 37 madde ve 5 alt testten oluşmaktadır. Alt ölçekleri ise fiziksel zorbalık, sözel zorbalık,
dışlama, söylenti çıkarma ve zarar verme şeklindedir. Ölçek çocukların cevap vereceği her bir madde için “bana
yapıldı” ve “ben yaptım” şeklinde iki ayrı cevabı içermektedir ve alınan cevaplar neticesinde çocuğun kurban ve zorba
olma durumu belirlenmektedir. Ölçeğin kurban alt boyutu için cronbach alfa kat sayısı .90 iken zorba alt boyutu için
.87’dir. Son olarak çocukların empati düzeylerini belirlemek için ise Bryant (1982) tarafından geliştirilen Gürtunca
(2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Çocuklar ve Ergenler İçin Empati Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 8-14 yaş
arasındaki çocukların empati düzeylerini belirlemek amacıyla 21 maddeden oluşmakta ve “evet-hayır” şeklinde 2’li
likert olup toplam puan türünde sonuç vermektedir. Ölçeğin croncah alfa kat sayısı ise .70’dir. Mevcut çalışmanın
örneklem grubunun %15,7’si 8-9 yaşlarında, %81’i 10 yaşında ve %3,3’ü 11-12 yaşlarındadır. Ayrıca %48,3’ü kız,
%51,7’si erkektir. Araştırmadan elde edilen veriler uygun istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Akran zorbalığı, empati, ilkokul
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Ergenlerde İnternet Kullanımının Öğretmen Görüşleri İle İncelenmesi
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Dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağı olan internet, toplumda yaygın olarak kullanılmakta
ve günlük hayatın tüm alanlarını etkilemektedir. Özellikle gençler için vazgeçilmez bir öneme sahip olan internet,
sunduğu olanaklara karşı birçok farklı sorunların da ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle ergenlik döneminde
internet kullanımının ergenler için önemli olduğu düşünülmektedir. Ergenlerin internetten doğru, etkin ve verimli bir
şekilde yararlanmasının sağlanabilmesi için internetin doğru kullanımı önemlidir. Ergenlik döneminde yaygın bir
şekilde kullanılan, aynı zamanda internete erişimde kolaylık sağlayan mobil telefon ve internetle ilgili gerekli
düzenlemelerin ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gerektiği düşünülmektedir. Bu nedenle okulda gün boyu
ergenlerle birlikte olan öğretmenlerin bakış açıları ergenlerin telefon ve internet kullanımının belirlenmesi yapılacak
çalışmalara yol gösterici olabilir. Bu düşüncelerden hareketle bu araştırmada öğretmenlerin bakış açısı ile ergenlerin
telefon ve internet kullanımının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılarak belirlenmiştir. Isparta’nın Keçiborlu
ilçesinde bulunan liselerde görev yapan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 20 öğretmen (12 kadın, 8 erkek)
araştırmaya dâhil edilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı
ile toplanmıştır. Görüşme formunun oluşturulmasında öncelikle literatür taraması gerçekleştirilmiş, taslak maddeler
oluşturulmuştur. Uzman görüşü doğrultusunda son şekli verilen görüşme formunda, öğretmenlere yönelik demografik
bilgiler, ergenlerin telefon ve internet kullanımına yönelik düşüncelerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır.
Görüşmeler okullarda ve öğretmenlerle rahat iletişim kurabileceği düşünülen boş bir odada yüz yüze yapılmıştır.
Görüşme formundan elde edilen veriler kodlanmış, öğretmenlerin her bir soruya verdiği cevaplar benzerlikleri
bakımından gruplandırılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin ders öncesinde öğrencilerin cep
telefonlarının toplandığı ve ders süresince telefon kullanımının yasak olduğu (n:20), öğretmenler öğrencilerine sıklıkla
(n:10) internet kaynaklarından yararlanacakları ödevler vermekte olduğu, öğretmenlerin öğrencilerin sınıf düzeylerine
göre internet kullanımlarının farklılaşmadığını düşündüğü belirlenmiştir (n:12). Ayrıca öğretmenler öğrencilerin
telefonları ile olan ilişkisini bağımlılık (n:9), ihtiyaç (n:6) ve arkadaşlığa (n:5) benzetmişlerdir. Öğretmenlerin,
öğrencilerin internet kullanımlarında velilerinin kontrolünün olmadığını (n:15) ve yoğun internet kullanımının
arkadaşlık (n:20) ve akademik başarı (n:20) üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu düşündükleri saptanmıştır. Elde
edilen bilgiler ışığında öğretmenlere ve ailelere bilinçli internet kullanımı hakkında öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen görüşleri, ergen, internet kullanımı
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Özel gereksinimli çocukların tipik gelişim gösteren akranları gibi topluma aktif katılımları ve kabul görmeleri sağlıklı
iletişim kurmalarına ve çevrelerine uyum sağlayabilmelerine bağlıdır. Sağlıklı iletişim becerilerinin kazanılmasında
özel gereksinimli çocukların tipik gelişen çocuklarla aynı eğitim ortamlarında eğitime dâhil edilmeleri etkili
olmaktadır. Özel gereksinimli ve tipik gelişen çocukların aynı eğitim ortamlarına yerleştirilmesi şeklinde tanımlanan
kaynaştırma/bütünleştirme eğitiminde çocuklar birbirlerini farklı şekillerde etkileyerek hem akademik hem de sosyal
alanlarda gelişme fırsatı bulabilmekte, sosyal hayata uyumu kolaylaştırıcı pek çok olumlu davranışlar kazanmakta ve
gelişimleri desteklenmektedir. Kaynaştırmanın/bütünleşmenin başarıya ulaşmasında öğretmenlerin önemli bir yere
sahip olduğu bilinmektedir. Ancak kaynaştırma/bütünleşmenin sürecinde hem ilkokul hem de ortaokul düzeyinde
görev yapan öğretmenler pek çok güçlükle karşılaşabilmektedirler. Öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleşme ile ilgili
düşüncelerinin ve yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesi ve desteklenmesi, kaynaştırmanın/bütünleşmenin etkililiğini
arttırarak beklenen amaçlara ulaşmasını sağlayacağı düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle bu araştırmada
ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleşme ile ilgili görüşlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmaya Ankara’da ilkokul ve ortaokullarda görev yapan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 31
öğretmen (25 kadın, 6 erkek) dâhil edilmiştir. Öğretmenlerin kaynaştırma ile ilgili görüşlerinin ve metaforlarının
incelenmesi amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Görüşme formunda öğretmenlerin kaynaştırma uygulaması hakkındaki görüşlerinin alınmasının yanı sırasında
kaynaştırma uygulamasını, kaynaştırma öğrencisini ve kaynaştırma öğretmenini metafor yöntemiyle ifade etmelerini
sağlayan sorular yer almaktadır. Öğretmenlerden bu cümleleri kendi tecrübe, düşünce ve yaşantılarına göre
tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler kaynaştırma öğrencilerini dezavantajlı (n:9) ve
desteğe ihtiyacı olan biri (n:9), kaynaştırma uygulamasını yavaş ve zahmetli (n:10) ve özel ilgi, sevgi ve sabır
gerektiren (n:10) bir uygulama ve kaynaştırma öğretmenini ise sabırlı (n:11) ve önemli (n:10) biri olarak
değerlendirmektedirler. Aynı zamanda öğretmenlerin ailelerden sorumluluk ve iş birliği (n:12), okul yönetiminden ise
fiziksel (n:16) beklentilerinin olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bir diğer bulguya göre ise öğretmenlerin kaynaştırma
uygulamasında en fazla sınıf içi ve eğitimsel süreçlere ilişkin güçlükler (n:14) yaşamakta olduğu ve kaynaştırma
uygulamasının başarılı olması için alanda uzmanlaşmış sınıf ve okullara (n:18) ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Elde
edilen bulgular göz önünde bulundurulduğunda öğretmenlerin görüş ve ihtiyaçlarının alınmasının öğretmenlerin
ihtiyaçları doğrultusunda desteklenmesine ve ülkemizde kaynaştırma uygulamasının başarılı bir şekilde
gerçekleştirilebilmesi için yapılacak çalışmalara temel oluşturacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen görüşleri, kaynaştırma uygulaması, kaynaştırma öğrencisi
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Günümüzde çok hızlı bir şekilde ilerleyen bilgi ve teknoloji, beraberinde rekabet ve yenilenme ihtiyacını da
getirmektedir. Bu ihtiyaçlar incelendiğinde nitelikli insan gücünün önemi bir kez daha öne çıkmaktadır. Bir ülkenin
gelişmesi, büyümesi, kalkınması ve nitelikli insan gücünü oluşturabilmesinde eğitim ve öğretim hizmetlerinin kalitesi
önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde ilköğretimden yükseköğretime kadar birçok farklı alanda eğitim-öğretim
hizmetleri sunulmaktadır. Bu aşamaların sonuncusu olan yükseköğretime ulaşım, son yıllarda üniversitelerin
niceliksel olarak artmasıyla öğrenciler açısından ulaşımı kolaylaşmıştır. Niceliksel artışla beraber üniversiteler
arasında her zamankinden daha fazla rekabet oluşmaktadır. Bu rekabetçi ortamda, sadece öğrencilerine yüksek kaliteli
eğitim sunan değil, öğrencilerin tüm beklentilerini anlayan ve ona uygun politika geliştiren üniversiteler rekabet
avantajı elde edecektir. Bu da ancak üniversitelerin, dış paydaşları ile koordineli olarak çalışmasıyla
gerçekleştirilebilir. Çünkü öğrencilerin ulaşım, konaklama, sağlık, sosyal faaliyetler vb. beklentilerinin karşılanması
sadece üniversitelerin değil; valilik, belediye, il sağlık müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü gibi üniversitenin dış
paydalarının da görevleri arasındadır. Bu araştırmada yükseköğretim öğrencilerinin üniversitenin dış paydaşlarından
beklentilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması
kullanılmıştır. Ölçme aracı olarak da yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri toplama aracının
geçerliliği iki farklı uzmandan görüş alınarak sağlanmıştır. Yarı yapılandırma görüş formu; Valilikten, Belediyeden,
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden, İl Müftülüğünden, İl Sağlık Müdürlüğünden, İl Emniyet Müdürlüğünden
beklentileriniz nelerdir? sorularından oluşmaktadır. Araştırma verileri 2019- 2020 eğitim öğretim döneminde
toplanmıştır. Araştırmaya toplamda 30 öğrenci katılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde yükseköğretim
öğrencilerinin üniversitenin dış paydaşları olan: Valilikten; şehirlerarası ulaşım, sosyal tesisler, şehir imajı, esnaflarla
ilgili, Belediyeden; ulaşım, otobüs durakları, temizlik, esnaflar ile ilgili, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden; KYK
yurtları, yemek, yurtlardaki güvenlik ile ilgili, İl Müftülüğün; değerler eğitimi ile ilgili, İl Emniyet Müdürlüğünden;
güvenlik ile ilgili, İl Sağlık Müdürlüğünden; muayene, staj, uygulama ile ilgili beklentileri olduğu görülmüştür. Sonuç
olarak üniversite öğrencilerinin, üniversitenin dış paydaşlarından beklentilerinin karşılandığında, hem şehir ile hem
de üniversite ile bütünleşeceği varsayılmaktadır. Bu sayede üniversitelerin yükseköğretimde hem rekabet avantajı elde
edeceği, hem de daha başarılı öğrenciler yetiştireceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Dış Paydaş, Beklenti
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Araştırmaya Dayalı Fen Laboratuvarlarında ve Diyagram Kullanımına
Yönelik Görüşleri
Bülent AYDOĞDU1
1

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Bilindiği gibi özellikle fen laboratuvarları, fen eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır (Wang, Wu, Lee, Hwang, Chang,
Wu, Chiou, Chen, Liang, Lin, Lo & Tsai, 2014). Laboratuvarlarda deney yapan öğrenciler, arkadaşlarıyla daha çok
iletişim kurarlar ve sorumluluk alırlar böylece kendilerini daha özgür hissederler. Fen laboratuvar uygulamalarında
kullanılan deney teknikleri de son derece önemlidir. Özellikle öğrencilerin daha aktif rol aldıkları açık uçlu ve
araştırmaya dayalı deney tekniklerinin öğrencilerin gelişime önemli bir katkı sağladığı bilinmektedir. Ek olarak, Fen
laboratuvarlarının daha etkin olmasında ise Vee diyagramlarının önemli bir araç olduğu günümüzde bilinen bir
gerçektir (Tatar, Korkmaz ve Şaşmaz-Ören, 2007). Ayvacı ve İpek-Akbulut (2012) tarafından yapılan bir
çalışmada; Vee diyagramının öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlarda öğrencilere katkılar sağladığını
belirlemişlerdir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, dördüncü sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarının araştırmaya
dayalı fen laboratuvarlarında Vee diyagramı kullanımına yönelik görüşlerini detaylı olarak incelemektir. Araştırmada
öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Bu bağlamda dördüncü sınıf fen bilgisi öğretmen
adaylarından biri deney grubu (n=32), diğeri kontrol grubu (n=32) olmak üzere iki şube seçilmiştir. Deney grubundaki
öğrenciler, araştırmaya dayalı laboratuvarlarda kullanılan hipotez test etme deneylerini yaparken kontrol grubundaki
öğrenciler kapalı uçlu deneyleri yapmışlardır. Deney grubundaki öğrenciler deney raporlarını Vee diyagramına göre
hazırlarken kontrol grubundaki öğrenciler geleneksel laboratuvar raporuna göre hazırlamışlardır. Uygulama sonunda
deney grubundaki dörder kişilik gruplar halinde (iki grup) toplam 8 öğrenci ile odak grup görüşmesi
yapılmıştır. Çalışma sonuçları, dördüncü sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarının araştırmaya dayalı fen
laboratuvarlarında Vee diyagramı kullanımına yönelik olumlu görüşler sergiledikleri görülmüştür. İlgili bulgular
ışığında ileride gerçekleştirilebilecek çalışmalara yönelik gerekli öneriler getirilmiştir. Bu bağlamda, çalışmanın alan
yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fen bilgisi öğretmen adayları, araştırmaya dayalı fen laboratuvarı, Vee diyagramı, odak grup
görüşmesi
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri
Bülent AYDOĞDU1
1

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Bilindiği gibi, uygulama derslerinin en temel amacı, bireyin mesleğe başlamadan önce deneyim kazanarak eksiklerini
fark etmeleri ve yaşadıkları deneyimlerle daha iyi bir öğretim gerçekleştirmelerini amaçlanmaktadır. Uygulama
deneyimleri, teori ve uygulama arasındaki bağlantının kurulması bakımından son derece önemlidir (Ojanen ve
Lauriala, 2006). Bu bağlamda, öğretmen adayları, becerilerini geliştirmek ve mesleğin inceliklerini kavrayabilmek
için okul ortamında bulunmalıdırlar (Cansaran, idil & Kalkan, 1996). Buradan hareketle, öğretmenlik uygulamasının
öğretmen adayları için son derece önemli olduğu söylenebilir. Öğretmenlik uygulaması dersi, eğitim fakültelerinde
son sınıfta olacak şekilde yürütülmektedir. Öğretmenlik uygulaması dersi, öğretmen adaylarının üniversite eğitimi
süresince kazanılmış olan bilgi ve becerilerin gerçek okul ortamında uygulamalı olarak gerçekleştirilmesine dayalıdır
(Kana, 2014). Özellikle öğretmen adaylarının mesleki tecrübe yaşayabilmelerine olanak sağlayacak öğretmenlik
uygulaması derslerinin gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Yukarıda bahsedilenlerden yola çıkarak, bu çalışmanın
amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerinin detaylı olarak
incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiş Afyon Kocatepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalında öğrenim gören 30 son sınıf (dördüncü sınıf)
öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış yarıyapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutularak
değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları, fen bilgisi öğretmen adaylarının uygulama öğretmenlerinden yol gösterici
olmaları, sınıf yönetimi ve farklı öğretim yöntemlerini uygulama yoluyla öğrenmeyi ayrıca mesleki gelişimlerine katkı
sağlamalarını beklediklerini vurgulamışlardır. İlgili bulgular ışığında ileride gerçekleştirilebilecek çalışmalara yönelik
gerekli öneriler getirilmiştir. Bu bağlamda, çalışmanın alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fen bilgisi öğretmen adayları, öğretmenlik uygulaması, yarı yapılandırılmış görüşme
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Ulusal ve Uluslararası Kaynaklarda Akreditasyon Süreçlerinin Faydalarının Eğitim Örgütleri Açısından
Değerlendirilmesi
Sadegül AKBABA ALTUN1, Mustafa BULUT2
1

Başkent Üniversitesi

2

Başkent Üniversitesi

Her alanda değişimlerin hızlı bir şekilde yaşandığı ve küreselleşmenin etkilerinin derinden hissedildiği günümüzde,
eğitim örgütlerinin de diğer kurumlarda olduğu gibi uygulamalarında gerekli görülen değişim, gelişim ve yenileşmeyi
sağlamaları, kalite ve standartlarını iyileştirip korumaları büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda okullar ve
yükseköğretim kurumları; ürün ve hizmetleri için uygulanabilir olan gereklilikleri sağlamakta olduklarına dair
topluma ve hizmet alanlara güven telkin etmek üzere değerlendirme odaklı kalite altyapılarına ihtiyaç duymaktadırlar.
Günümüzde bunlardan en yaygın olarak başvurulanı akreditasyon uygulamalarıdır. En genel ifadeyle akreditasyon;
önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir eğitim programı ve eğitim örgütü tarafından karşılanıp
karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecidir. Akreditasyon ayrıca; eğitim sistemlerinin her
basamağında akademik kalite, saydamlık, verimlilik ve hesap verme sorumluluğunun bir aracıdır. Bu araştırmanın
amacı, akreditasyon süreçlerinin eğitim örgütlerine doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı faydalar üzerinde durmaktır.
Çalışmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kapsamında örneklem çerçevesi
oluşturulacak, ulusal ve uluslararası yayın ve kaynaklarda akreditasyon sürecinin faydaları araştırılacaktır. Nitel
araştırma yönteminin kullanılacağı çalışmada, doküman incelemesi deseninden yararlanılacaktır. Doküman
incelemesi; araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı, görsel ve işitsel materyallerin
analizini kapsamaktadır. Araştırmada elde edilen bulgulardan yola çıkılarak temalar, kategoriler oluşturulacak ve
yüzde dağılımları verilmek suretiyle sonuçlar analiz edilecek ve yorumlanacaktır. Çalışmanın bulguları daha sonra
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Akreditasyon, Kalite, Standartlar, Verimlilik, Eğitim örgütleri
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Eğitim Fakültesi Yöneticilerinin Akreditasyon Sürecine Yönelik Görüşleri
Atilla ÖZDEMİR1, Merve Lütfiye ŞENTÜRK2
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Süleyman Demirel Üniversitesi

2

Süleyman Demirel Üniversitesi

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde en önemli gösterge nitelikli insan gücüdür. Nitelikle insan gücüne ulaşmanın ilk
şartı da nitelikli bir eğitim sisteminin bulunmasıdır. Bunun olmazsa olmazı ise öğretmen eğitiminde kalite
güvencesinin sağlanmasıdır. Eğitim fakültelerinde uygulanan lisans programları Yüksek Öğretim Kurumu [YÖK]
tarafından ihtiyaç duyulan kalite güvencesini sağlamak adına standart bir şekilde geliştirilmektedir. Ancak
işlevselliğin sağlanabilmesi için tüm koşulların göz önünde bulundurulduğu kriterlerin oluşumu ile ilişkili bir yapı
ihtiyacı eğitim öğretim sürecinin doğal bir sonucudur. Bu sonuç eğitim fakültelerini akreditasyon sürecine
yönlendirmiştir. Akreditasyon, günümüzde meslek eğitimi veren çoğu yükseköğretim alanında olduğu gibi, öğretmen
yetiştirme alanında da standartları belirlenmiş bir öğretim ekosistemi oluşturmanın en önemli adımıdır. Bu sayede
öğretim sürecindeki tüm paydaşların aktif ve süreçten haberdar olduğu bir sistem ile kalite güvence altına
alınmaktadır. Ülkemizde bu güvenceyi sağlayan, eğitim fakültelerinin akreditasyonu alanında en önemli kurum
“Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği [EPDAD] dir. EPDAD’ın geliştirdiği
kriterler temel alınarak teorik ve uygulama bağlamında eğitim fakültelerinin bünyelerinde yer alan bölüm ve
programların görüşleri alınarak süreçle ilgili bilgi ve tutumlarının belirlenmesi önemli görülmektedir. Bu nedenle
yapılan araştırma kapsamında akreditasyon süreciyle ilişkili olarak, bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde
görev yapmakta olan bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanlarının görüşleri alınmıştır. Eğitim fakültesinde görev
yapmakta olan yöneticilerin (bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanları) akreditasyon süreci ile ilişkili görüşleri
nelerdir? Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu, araştırma
problemi temelinde derin ve detaylı veriler elde edebilmek amacı ile ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile
oluşturulmuştur. Veriler; anabilim dalı ve bölüm başkanı olarak görev yapmakta olan 6 kadın ve 8 erkek olmak üzere
toplam 14 öğretim üyesinden sözlü ve yazılı olarak toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından
geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile çalışma grubunda yer alan her bir anabilim dalının oluşturduğu
EPDAD’a uyum değerlendirme raporları kullanılmıştır. Verilerin analizinde temaların EPDAD kriterleri göz önünde
bulundurularak oluşturulması sebebi ile betimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın geçerlik ve
güvenirliğini sağlamak amacı ile verilerin analizi araştırmacılar tarafından ayrı ayrı yapılacaktır. Analiz sürecinin
sonunda kodlayıcılar arası güvenirlik katsayısı hesaplanacak ve sunum sırasında bu değer paylaşılacaktır. Ayrıca veri
kaynaklarından doğrudan alıntılara yer verilerek araştırmanın geçerlik ve güvenirliği güçlendirilecektir. Araştırmadan
elde edilen verilerin analiz sürecinin devam etmesi sebebi ile bulgular ve sonuç bölümüne kongrede sunum sırasında
yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Akreditasyon, Yüksek Öğretim Programı, Öğretmen Yetiştirme

60

III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

ITEAC 2019

III.International Teacher Education Accreditation Congress

Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Fen Eğitimindeki Yeterliklerine İlişkin Görüşleri
Bülent AYDOĞDU1, Nil DUBAN2
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2

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Okul öncesi dönemde özellikle fen eğitiminin büyük bir öneme sahip olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, fen
eğitiminin özellikle küçük yaşlarda çocuklara kazandırılmasında büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla okul öncesinde
fen eğitimine gereken önem verilmelidir (Okur-Akçay, 2015). Fen eğitimi faaliyetlerini gerçekleştiren okul öncesi
öğretmenlerinin fen eğitimine yönelik yeterlikleri okul öncesi dönemdeki öğrenciler için büyük önem taşımaktadır
(Elmas & Kanmaz, 2015). Özellikle okul öncesi öğretmenlerinin lisans düzeyinden itibaren erken fen eğitimine
yönelik bilgi ve yeterliliklerinin desteklenmesi son derece önemlidir (Şeker & Çavuş, 2017). Bu araştırmanın amacı,
okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının fen eğitimindeki yeterliklerine ilişkin görüşlerinin
belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemleri kapsamında görüşme tekniği kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan on okul öncesi öğretmeni ve on okul öncesi öğretmen adayı ile yüz yüze
gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırmada altı açık uçlu sorudan oluşan
yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu, araştırmada iç
geçerliği sağlamak için uzman görüşüne sunulmuştur. Alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmeler
ve eklemeler yapılarak forma son şekli verilmiştir. Görüşme kayıtları yazıya döküldükten sonra katılımcıların açıkuçlu sorulara verdikleri yanıtlar her bir araştırmacı tarafından ayrı ayrı incelenerek “görüş birliği” ve “görüş ayrılığı”
olan konular tartışılmış ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, nitel veri analizi
tekniklerinden içerik analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir. Ayrıca, çalışmanın aktarılabilirliği için araştırmanın
sonucunda elde edilen bulgular, doğrudan alıntılarla da desteklenmiştir. Araştırmanın sonunda, okul öncesi
öğretmenlerinin genel olarak fen eğitimi konusunda kendilerini yeterli hissettikleri, gerekli durumlarda internet ya da
kitaplardan yararlandıkları, materyal hazırlama ve fen etkinliklerini hazırlama konusunda sorun yaşamadıkları ortaya
çıkmıştır. Okul öncesi öğretmen adaylarının ise fen eğitimi konusunda teorik bilgiye sahip olma konusunda kendilerini
yeterli gördükleri ancak özellikle materyal yapımı ve fen etkinliklerinin planlanması (hazırlık) noktasında kimi zaman
zorlandıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmen adayları, okul öncesi öğretmenleri, fen eğitimi yeterliği, görüşler.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hazırladıkları STEM Planlarının Değerlendirilmesi
Nil DUBAN1
1

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Yoğun rekabete dayalı günümüz küresel ekonomik koşullarında toplumların iktisadi kalkınmalarını sürdürebilmeleri,
refah düzeylerini yükseltebilmeleri ve kültürel varlıklarını devam ettirebilmeleri; yeni bilgi ve becerilerle donatılmış,
hem özgüven sahibi hem de farklı kültürlere karşı saygılı bir insan gücü potansiyeline sahip olmalarını
gerektirmektedir (MEB, 2011). Bu bağlamda STEM eğitimi tüm dünyada önem kazanmıştır. STEM fen, teknoloji,
mühendislik ve matematik disiplinlerinin kaynaşmasını sağlar ve bu farklı disiplinleri bir araya getirir. Böylece, STEM
eğitimi ile çeşitli problemleri çözen, yenilikçi, mucit, kendine güvenen, mantıklı düşünen ve teknoloji okuryazarı
öğrenciler yetişmek amaçlanmaktadır. 2017 yılında çağın gerekleri ve eğitim alanında ortaya çıkan gelişmeler ışığında
ülkemizde ilkokuldan lise düzeyine kadar tüm öğretim programlarında yeniden düzenlemeye gidilmiştir. Bu
bağlamda, ilkokul fen bilimleri dersi öğretim programına da STEM uygulamalarına yönelik birer ünite eklenmiş ve
öğretim programlarının uygulayıcısı olan öğretmenlerin de bu konuda hem bilgilerini hem de deneyimlerini artırmak
hedeflenmiştir. 2018 yılında ise ilgili üniteler kaldırılmış onun yerine “Fen, Mühendislik ve Girişimcilik
Uygulamaları: Yıl Sonu Bilim Şenliği” uygulamaları getirilmiştir. Bu yenilikler kapsamında hizmet öncesi dönemde
de öğretmen adaylarının desteklenmesi önem kazanmış ve adayların STEM eğitimi hakkında gerekli donanıma sahip
olabilmeleri ve mesleğe başladıklarında STEM'i etkin bir biçimde kullanabilmeleri için uygulamalı çalışmaların
eğitim fakültelerinde yaptırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu gereklilikten yola çıkılan araştırmanın amacı sınıf
öğretmeni adaylarının STEM uygulamalarını incelemektir. Karma yöntem çalışması olarak desenlenen bir projenin
nitel boyutunda yer alan doküman incelemesi tekniği bu araştırma kapsamında ele alınmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu eğitim fakültesi sınıf eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 3. sınıf öğrencileri oluşturmuştur.
Araştırmanın amacı doğrultusunda, “Fen ve Tenoloji Öğretimi II” dersini almakta olan sınıf öğretmeni adayları STEM
planları hazırlamış ve uygulama sürecinde de bir takım ürünler oluşturmuşlardır. Sınıf öğretmeni adayları tarafından
hazırlanan STEM planları, alanyazına dayalı olarak hazırlanan ölçütler takımı kullanılarak doküman analizine tabi
tutulmuştur. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analizini kapsamaktadır (McMillan ve Schumacher, 2010; Merriam, 1998). Doküman analizinden elde
edilen bulgular ders planlarından kesitler eklenerek sunulmuştur. Ayrıca öğretmen adayları tarafından hazırlanan
STEM planlarının uygulama sürecinde ortaya çıkan STEM ürünlerine ait fotoğraflar da destek veri olarak
kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının STEM planlarında özellikle mühendislik entegrasyonunda güçlük çektikleri
ortaya çıkmıştır. Fen bilimlerini merkeze alan ders planlarında kimi zaman matematik kimi zaman ise teknoloji
boyutuna yönelik kazanım eklerken yetersizlikler görülmüştür. Özellikle Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında
yer alan “Fiziksel olaylar” ve “Dünya ve evren” konu alanlarında hazırlanan STEM planlarında entegrasyonun daha
iyi ortaya konduğu dikkat çekmiştir.
Anahtar Kelimeler: STEM, Sınıf öğretmeni adayları, STEM etkinlikleri
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‘’Yabancı Dil Öğretmen Adayları için Avrupa Portfolyosu’’ Örneği ile Avrupa Dil Öğretmeni Yetiştirme
Çalışmaları
Elif KIR CULLEN1
1

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Avrupa Modern Diller Merkezinin (the European Centre for Modern Language-ECML) önerisi ile alan uzmanları
temel yeterlilikler yolu ile öğretmen eğitimine odaklanmak, yabancı dil öğretimi ile ilişkili yeterlilik tanımları
oluşturmak ve öğretmen adaylarının (öğrencilerin) bilgi, beceri ve değerlerini çeşitli yollarla yansıtmalarını sağlamak
amacıyla çeşitli araştırmalar yürütmektedirler. Araştırmaların öncelikli amacı Avrupa ülkelerindeki ulusal ve
kurumsal düzeydeki eğitim yöneticileri ve öğretmen eğitimcilerine yol göstermek ve ortak bir yeterlilik referans
çerçevesi sunmaktır. Bu amaca ulaşmak için aday öğretmenler ve görev yapan öğretmenler için portfolyolar
geliştirilmiş ve yabancı dil öğretmenleri için farklı ülkelerden veri toplanarak profil çalışmaları hazırlanmıştır. Bu
çalışmada, öncelikle “Yabancı Dil Öğretmenleri için Avrupa Portfolyosu” (the European Portfolio for Student
Teachers of Languages-EPOSTL) örneği konu başlıkları ve içerdiği tanımlamalar ile paylaşılacaktır. “Dil Öğretmeni
Eğitimi için Avrupa Profili: Bir Referans Çerçevesi” (European Profile for Language Teacher Education-a Frame of
Reference) başlıklı çalışma portfolyo örneği ile ilişkili olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, öğretmen yeterlilikleri için
hazırlanan tanımlamalar ve bu tanımlamalara ulaşmak için verilen gerekçeler ve önerilen uygulamalar da çalışma
içeriğinde derlenmiştir. Türkiye’de öğretmen yetiştirme süreçlerine katkı sağlayabilecek karşılaştırmalı bir örnek
sunmak çalışmanın başlıca amacını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Eğitimi, Avrupa Birliği, Portfolyo
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Öğretmenlere Alternatif Bir Yaklaşım: Etkileşimli Müze Eğitimi
Ali YILMAZ1, Büşra ELÇİÇEĞİ2, Şafak OĞUZ3
1
2

Marmara Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
3

Marmara Üniversitesi

İnsan dünya sahnesine çıktığı andan itibaren kendine yaşam alanı olarak bir mekân seçmiştir. Bu mekânı sosyal ve
ekonomik alanlar olan hanlar, pazarlar, saraylar, surlar; dini yapılar olarak ibadethaneler, tapınaklar, anıt mezarlar ile
donatmıştır. İnsanların toplum halinde yaşamaya başlayarak devleti şekillendirmesinden itibaren ülkeler kültürel
mirasın aktarımı ve devamlılığı için tarihsel çevrenin korunmasına önem vererek milli değerlerin içselleştirilmesi için
eğitimi bir araç olarak kullanmıştır. XVII. yüzyılda kurumsallaşan müzelere eğitim aracılığıyla Fransız Devrimi’nden
sonra milli kimlik unsurlarının inşasında önemli bir misyon yüklenmiştir. XVIII. ve XIX. yüzyılda müze-eğitim
ilişkisinde Sanayi Devrimi ile şekillenen yeni toplumsal yapıya uyumlu bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu
kurumsallaşma sürecine 1980’li yıllardan itibaren üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde müze
eğitimcileri yetiştirilmesi ve XX. yüzyılda etkili olan yaşam boyu öğrenme yaklaşımı etkilemiştir. Müze eğitimi ile
yapılandırmacı yaklaşımın hâkim olduğu öğrenci merkezli eğitim ön plana çıkarılmaktadır. Özellikle disiplinlerarası
bir yaklaşımın benimsendiği Sosyal Bilgiler öğretiminde bu yöntemin etkin bir şekilde kullanılabileceği birçok
öğrenme ve konu alanı bulunmaktadır. Öğrencilere tarihi, yaşadığı coğrafyayı, kültürü eğlenirken sınıf dışı
aktivitelerle aktarma da müze eğitimi önemli bir yer tutmaktadır. Bu araştırmada tarihsel çevre ve müze eğitimi,
planlaması, kullanılan yöntem ve teknikler, değerlendirme süreci ve etkinlik örnekleri incelenmiştir. Bu doğrultuda
nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup araştırılması istenen olgu ve olaylar hakkında yazılı materyallerin analizinin
yapıldığı doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. İncelenen dokümanlar betimsel analizi ile değerlendirilmiştir.
Dokümanların analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğrenciler de farklı duyulara hitap etmesi, sosyal
etkileşimi arttırması, iş birliği ve yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı tanımasının sonucunda öğrenilenlerin kalıcılığını
arttırdığı, öğrencilerde kültürel miras aktarım sürecini olumlu yönde etkilediği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Etkileşimli Müze, Eğitim, Sosyal Bilgiler.
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Tanzimat’tan Günümüze Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Değer Yargılarında Yaşanan Dönüşümler
Büşra ELÇİÇEĞİ1, Ali YILMAZ2
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
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Marmara Üniversitesi

21. yüzyılda ülkeler varlıklarını sürdürebilmeleri ve uluslararası platformda dünya ülkeleri ile rekabet edebilmeleri
için uzman kadrolar tarafından yetiştirilmiş nitelikli insan gücüne gereksinim duymaktadırlar. Bu ihtiyaç
doğrultusunda gerekli sayı ve kalitede şahsiyetlerin yetiştirilmesi her ülkenin eğitim sisteminden beklediği en önemli
görevdir. Bu nedenle bu araştırmada Tanzimattan günümüze kadar geçen tarihsel süreçte öğretmen yetiştirme
politikaları ile değişen değer yargıları incelenmiştir. Nitel araştırma modelinde gerçekleştirilen bu çalışmada literatür
taraması yapılarak180 yıllık süreci doğru analiz edebilmek amacıyla içerik analizi yapılmıştır. Sivil eğitim
kurumlarında batılılaşma harekâtı Tanzimat döneminde rüşdiye okullarında başlamıştır. Bu okulların öğretmen
ihtiyacını karşılamak için Darülmuallimin açılmıştır. Darülmuallimin müdürlerinden Ahmet Cevdet’in hazırladığı
nizamname öğretmenlerin yetiştirilmesinden istihdamına kadar birtakım ilkeler içermektedir. Buna göre;
öğretmenlere Darülmualliminden mezun olma şartı getirilerek nicelikten çok niteliğe önem verilmiş, gerekli sayıda
öğretmen yetiştirilmes kararlaştırılmıştır. 1861’de nizamnameye eklenen “ihtiyaç kalmayıncaya kadar geçici” olmak
koşulu ile yapılan alan dışı atamaların yolunu açan karar, Maarifi Umumiye Nizamnamesinde öğretmenlikte öncelik
hakkı olarak “Hakk-ı Rüchan” terimi ile alan dışından atama yapılmasının kanuni dayanağı olmuştur. Meşrutiyet
döneminde özellikle Satı Bey öğretmen yetiştirme konusunda ciddi atılımlar yaparak öğretmen adayı öğrencilere sınav
yaparak nitelikli öğrencilerin eğitime devam etmesini sağlamış, öğretmenleri gittikleri yerlerde izlemiş, her yıl onlara
pedagojik formasyonla ilgili eğitimler verilmesinin önünü açmıştır. Cumhuriyet döneminde İstanbul’daki
Darülmuallimin-i Ali, Yüksek Muallim Mektebine dönüştürülmüş, 1926’da Gazi Orta Muallim Mektebi, 1946’da
Eğitim Enstitüsü ortaöğretim kurumlarında nitelikli öğretmen ihtiyacını karşılaması amacıyla açılmıştır. İlköğretim
kurumlarına öğretmen yetiştirmek için açılan Köy Öğretmen Okulları başarısız görülerek kapatılmıştır. 1940’ta
açılan Köy Enstitüleri de önceliğin nitelik mi, nicelik mi olması konusunda tartışmalara neden olmuştur. 1960 sonraki
uygulamalara bakıldığında; yedek subay öğretmenler, mektupla, hızlandırılmış programlarla öğretmen yetiştirme
uygulamaları nitelikten çok niceliksel sorunların aşılmasına yöneliktir. Milli Eğitim Temel Kanununda öğretmen
yetiştirme yükseköğretim kurumlarına bırakılmıştır. 1974’te ilköğretmen okulları, öğretmen lisesine dönüşmüş ve
açılan Eğitim Enstitüleri 1992’de Eğitim Fakültesine dönüşmüştür. Eğitim Fakülteleri mezunları haricinde YÖK FenEdebiyat Fakültelerine, Pedagojik Formasyon ile öğretmenlik sertifikası edinmeleri sağlanmıştır. Günümüzde binlerce
atama bekleyen öğretmen olduğu gözönünde bulundurulduğunda niceliksel sorunun aşıldığı fakat nitelik sorunun
henüz aşılamamış olduğu görülmektedir. Farklı fakültelere formasyonla atanma hakkı eğitim fakültesi mezunlarının
değerini düşürmektedir. Formasyonu eğitimcilerin bir gelir kapısı olarak görmesi eğitimde nitelik sorunlarına yol
açmaktadır. Bilim ve teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak ortaya çıkan küreselleşme algısı ulusal ve evrensel değer
yargılarında dönüşümlere neden olmuştur. Evrenselliğin ön planda tutulması yerel ve ulusal kültür değerlerinin
yozlaşmasına sebebiyet vermiştir. Artan öğrenci sayısı, niteliksiz nicelikte yetişen öğretmenler ve değerlerden yoksun
bir toplum inşa sürecine girilmesi toplumsal süreçlerde sorunlar yaşanmasına neden olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Yetiştirme, Politika ve Uygulamalar, Değer dönüşümü.
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MEB 2023 Vizyonun ’da Yer Alan İmam Hatip Ortaokulları ile İlgili Hedeflere İlişkin Öğretmen ve Yönetici
Görüşleri
Kaya YILMAZ1, Büşra ELÇİÇEĞİ2, Çağlar ACAR3
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
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EPDAD

Bu çalışma, MEB 2023 vizyonundan yer alan İmam Hatip Ortaokulları ile ilgili hedeflere ilişkin İmam Hatip
Ortaokullarında görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerinin görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.
Çalışma nitel araştırma metodu kullanılarak yürütülmüştür. Katılımcıların tespitinde amaçlı örneklem, verilerin
toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu verilerin analiz edilmesinde ise betimsel analiz yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu İstanbul’un farklı semtlerindeki İmam Hatip ortaokullarında görev
yapan öğretmenler ve okul yöneticileri oluşturmaktadır. Yapılan araştırma sonucunda; katılımcılar MEB 2023
vizyonunda yer alan “İmam Hatip Ortaokulları ile Yükseköğretim kurumları arasında iş birlikleri artırılacak” hedefiyle
ilgili olarak hangi alanda ve ne şekilde iş birliği olacağına ilişkin prosedür belirlenmesi, iş birliğinin sadece İlahiyat
fakülteleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini, fakülteler tarafından verilecek akademik danışmanlığın faydalı olacağını
belirtmişlerdir. “İmam Hatip Okullarının Müfredat, Ders Yapısı ve Dil yeterlilikleri iyileştirilecek” hedefine ilişkin
olarak Arapçanın zorunlu ve gramer ağırlıklı olması sebebiyle bu dili öğrenmenin zorlaştığını belirtmişlerdir. Ayrıca
müfredatın Siyer ve Temel Dini Bilgiler gibi derslerle tekrarlandığını, ders saatlerinin fazla olduğunu, Din kültürü
dersinin seçmeli ders olması gerektiğini, bu ders kapsamında dinin özünün verilmesinin doğru olacağını, kültür eğitimi
alanının sosyal bilgiler, hayat bilgisi derslerinde verilmesi gerektiğini, ders kitaplarının yeterli olmadığını, ders
kitaplarının bölge ve il bazlı hazırlanmasını, LGS’ye yönelik müfredat tasarlanmasını, bazı derslerde öğretim süresinin
arttırılmasını önermişlerdir. Bu hedefin alt hedeflerinden olan “başarılı örnekler paylaşımının artırılması” ve
“Toplumsal sorumluluk ve gönüllük programları ile model uygulamaların İmam Hatip okulları tarafından hayata
geçirilmesi” ile ilgili olarak; bu paylaşımların yaygınlaşmasının faydalı olup bunların öğretmen-öğrenci etkileşimini
artırdığını ifade etmişlerdir. İmam Hatiplerden mezun olup alanında uzman kişilerin bu çalışmalara katılımının
sağlanması, bu projelerde ödüllendirilme sisteminin geliştirilmesi, yükseköğretim, sivil toplum ve uluslararası
kurumlarla ortak çalışmaların yapılması gerektiği, internetten yararlanılarak iyi bir fenomen oluşturulması veya gayri ahlaki fenomenlere yasal yasak getirilmesi, velilerle iş birliğine gidilmesine yönelik görüşler sunulmuştur.
Öğretmenler genel olarak İmam Hatip Ortaokullarının diğer okullardan daha başarılı olduğunu dile getirmiştir. Buna
gerekçe olarak fiziki imkânlarının ve öğretici kadrolarının yeterli olduğunu ifade etmişlerdir. Başarı farkının
dengelenebilmesi için ekonomik program belirlenmesi, fiziki koşulların donanımlı olması gerektiğini, Türk okul
mimari modelinin geliştirilmesini, eğitimin anayasa ile korunması, öğretmenlik mesleğine saygı duyulması, veli ve
öğrencilerin bilinçlendirilmesi için aile eğitimi kursları yapılması, devletin ortaokullara bütçe ayırması, öğrenci başına
ödenek veya ailelerden çocuk sayısına göre vergi alınmasını, kurum kültürü geliştirilmesi, proje okulu ve %10’luk
dilimin kalkması, okul sayısının 500’ü geçmemesi, sınavların kalkması, okulların kontenjanının olması gerektiğini
ifade etmişlerdir. Kadın ve erkek katılımcılar arasında müfredat ile dini içeriğin azatılması/arttırılması konusunda
görüş farklılıkları olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: MEB 2023 Vizyonu, Öğretmen ve Yönetici, İmam Hatip Ortaokulları.
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Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Kalite, Akreditasyon ve Uluslararası Yeterlilikler Çerçevesi Standartları
Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Ferhat KARAKAYA1, Selçuk ARIK2, Mehmet YILMAZ3
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Bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi, küreselleşme ve değişen iletişim koşulları insanoğlundan beklenenlerin de
farklılaşmasına neden olmuştur. Bu doğrultuda, 21. yüzyıl becerilerine sahip nitelikli insanların yetiştirilmesi ülkeler
için büyük önem kazanmıştır. Nitelikli insan gücü bir ülkenin kalkınması, büyümesi ve gelişmesi bakımından oldukça
önemlidir. Bu bireylerin yetiştirilmesi ancak kaliteli eğitim-öğretim sistemleri ve kurumları aracılığıyla olabilir.
Türkiye’de eğitim kurumlarının ve uyguladıkları program içeriklerinin günümüz dünyasına hitap edebilecek, küresel
boyutta rekabet gücünü oluşturabilecek bireylerin yetiştirilmesi için farklı çalışmalar yapılmaktadır. Yüksek Öğretim
Kurulu (YÖK) ve Dünya Bankası (DB) işbirliği ile ilk defa 1999 yılında “Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar
ve Akreditasyon” isimli Milli Eğitim Geliştirme projesi kapsamında öğretmen eğitimine yönelik standartlar ortaya
konulmuştur. 2001 yılında bu standartları sağlamak, akredite olabilmek, uluslararası üniversiteler tarafından tanımak
ve kalite güvencesini vermek amacıyla ülkemiz Bologna Sürecine dâhil olmuştur. 2005 yılında ise bu süreci
değerlendirmek amacıyla “Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK)”
kurulmuştur. Bu kuruluşun amacı akreditasyon sürecini hızlandırmak, takip etmek ve değerlendirmektir. 2007 yılında
tekrar yapılandırma sürecine giren YÖK “Türkiye’nin Yüksek Öğretim Stratejisi” isimli çalışmada öğretmen
eğitiminde standartlar ve akreditasyon çalışmalarının önemi ifade edilmiştir. Fen bilimleri okul öncesinden üniversite
çağına kadar devam eden, bireylerin gerek mesleki seçimleri gerekse bilimsel okuryazarlıklarının ve bilimsel
tutumlarını etkileyen bir disiplindir. Bilimin değişebilir doğası gereğince fen eğitimi durağan olmayan sürekli
değişime açık bir disiplindir. Bu bağlamda fen eğitiminde kalitenin sağlanması bu değişkenliğe uyum sağlayacak
standartlar ve kriterler belirlenmesi ile mümkündür. Alanyazın incelendiğinde, fen bilgisi eğitiminde kalite
standartlarının belirlenmesine yönelik araştırmalar bulunmasına rağmen bu kalite standartlarına etki ettiği düşünülen
değişkenlerin araştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmada, fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi
öğretmen yetiştirme programlarına yönelik kalite standartlarından olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler
çerçevesi standartları hakkındaki görüşlerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinin
kullanıldığı araştırma, Türkiye’nin farklı illerinde aktif görev yapan 188 fen bilgisi öğretmeni ile gerçekleşmiştir.
Verilerin toplanmasında, Kalite, Akreditasyon ve Uluslararası Yeterlilikler Çerçevesine Yönelik Standartlar Ölçeği
kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Buna göre ölçeğin
Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayısı .894 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada, çalışılan kurum, tecrübe yılı ve
mezuniyet not ortalamaları göre fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarına yönelik
kalite standartlarından olan kalite, akreditasyon ve uluslararası yeterlilikler çerçevesi standartları hakkındaki
görüşlerinde anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Ancak cinsiyet ve eğitim düzeyine göre ise anlamlı farklılık
olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: akreditasyon, fen bilgisi eğitimi, kalite
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Öğrencilerde Uygun Davranışları Güçlendiren/Artıran ve Uygun Olmayan Davranışları Azaltan/Yok Eden
Davranış Yönetim Stratejisi: İyi Davranış Oyunu
Dilek KÖSELİOĞLU1
1

Gazi Üniversitesi

Bireylerin toplum içinde bir arada yaşayabilmeleri
için o
toplumun normlarının
gerektirdiği
davranışlar
bulunmaktadır. Bu davranışların bir kısmı aile ve bireyin yakın çevresinde öğrenilirken, büyük bir kısmı ise okul
ortamlarında öğrenilmektedir. Okullarda özel gereksinimli ya da normal gelişim gösteren tüm öğrencilerin okul
öncesinden başlayarak tüm okul kademelerinde kendi yaş ve sosyal rollerine uygun olarak sergilemeleri beklenen
davranışlar bulunmaktadır. Öğrencilerin okul sosyal ortamına uyumu, bu ortamın gerektirdiği kurallara ve sosyal
rollerine uygun davranış göstermeleriyle de ilişkilidir. Öğrenciler okul ortamında kurallara uyum sağlama
sürecinde uygun olmayan davranışlar sergileyebilmektedirler. Özellikle sınıf ortamında etkili öğretimin ön koşulu
olan sınıf yönetimi öğrencilerin öğrenme yaşantılarına katılımlarını sağlama amaçlı davranış yönetimini, sınıfın fiziki
yapısını düzenlemeyi ve öğrenme yaşantılarına katılmayı engelleyen davranışların değiştirilmesini ya da var olan
uygun davranışların güçlendirilmesini kapsamaktadır. Özel gereksinimli veya normal gelişim gösteren okul öncesi
veya ilkokul öğrencilerinin eğitim ortamlarının gerektirdiği öğrenme yaşantılarına katılım becerilerine ve öğrenme
stratejilerine sahip olması, akademik eğitimleri açısından oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle özel
eğitim alanında uygun olmayan davranışlar gösteren problem davranışlara sahip özel gereksinimli bireylerde istenen
yönde davranış değişikliğini sağlamaya hizmet eden çeşitli davranış yönetimi stratejileri bulunmaktadır.
Davranış yönetimi stratejilerinden olan ‘’İyi Davranış Oyunu’’ uygun davranışları güçlendirmek veya arttırmak,
uygun olmayan davranışları azaltmak ya da yok etmek için yaklaşık elli yıllık deneysel geçmişi bulunan ve grupla
uygulanan önemli bir davranış değiştirme stratejisi olarak kabul edilmektedir. Bu araştırmanın amacı, “İyi davranış
Oyunu” ile ilgili alan yazın incelemesinden elde edilen bilgilerin derlenerek “iyi davranış oyununun ne olduğu,
avantajları ve uygulama aşamalarının açıklanması ve ülkemiz genel eğitim ve özellikle özel eğitim literatürüne için
yeni olacak davranış yönetim stratejisi “İyi Davranış Oyununu” tanıtmaktadır. Bu amaçla araştırmada derleme
çalışması yapılmıştır. Bu derleme çalışması kapsamında iyi davranış oyunu, problem davranış, sınıf yönetimi, özel
eğitim ve özel gereksinimli öğrenciler anahtar kelimeleri ile Google Akademik, Yök Tez, ERIC, EBSCO veri
tabanlarında yerli ve yabancı makale ve tezler incelenmiştir. Araştırma sonucunda, ülkemiz genel ve özel eğitim
literatürü için yeni olacağı düşünülen davranış yönetimi stratejisi “iyi davranış oyunun” tanımı, kısa tarihçesi ve
literatür bilgisi, avantajları, uygulama aşamaları açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İyi davranış oyunu, özel eğitim, sınıf yönetimi, problem davranış, özel gereksinimli öğrenciler
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İlkokullardaki Örgüt Kültürü ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişki
Mehmet Nadi ÇETİNER1, Kazım ÇELİK2
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Konya Meram Cumhuriyet İlkokulu
2

Pamukkale Üniversitesi

Bu araştırma öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel kültür düzeyleri arasındaki ilişkiyi
belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmada kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Şanlıurfa ilinde
ilkokullarda görev yapan 350 öğretmen ve yöneticiden örneklem alınması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri
toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, örgütsel güven ölçeği ve örgüt kültürü envanteri kullanılmıştır. Elde edilen
verilerin değerlendirilmesinde çarpıklık (skewness)- basıklık (kurtosis) ortalama ve standart sapma değerlerine
bakılmıştır. Veriler normal dağıldığından, verilerin analizinde parametrik testlerden bağımsız örneklemler t testi,
pearson korelasyon testi ve basit doğrusal regresyon testleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, ilkokul
öğretmenlerinin algılarına göre, örgütsel kültür ve örgütsel güven ve alt boyutları arasında yüksek düzeyde anlamlı
bir ilişki vardır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerine ilişkin algıları; çalışanlara duyarlılık
alt boyutunda yüksek, yöneticiye güven, iletişim, yeniliğe açıklık alt boyutunda orta düzeydedir. Öğretmenlerin örgüt
kültürü düzeylerine ilişkin algıları ise, iş birliğine dayalı liderlik, öğretmen iş birliği, mesleki gelişim, ortak amaçlar,
meslektaş desteği, birlikte öğrenme alt boyutlarında orta düzeydedir. Branşlara göre örgütsel güven düzeylerini
incelediğimizde, “Yöneticiye Güven” alt boyutu hariç diğer boyutlarda sınıf öğretmenleri branş öğretmenlerine göre
daha yüksek düzeyde davranışlarda bulunmuşlardır. İş tatmini değişkenine göre evet diyen öğretmenlerin örgütsel
güven davranışları hayır diyen öğretmenlere göre daha yüksek düzeydedir. Örgütsel Güven ölçeği ve tüm alt
boyutlarında evet diyenlerin ortalamalarının hayır diyenlerin ortalamalarından yüksek olduğu görülmüştür. Alt
boyutlara ve ölçeğin tamamına bakıldığında iş tatmini ne kadar çok artarsa örgütsel güven düzeyi de o kadar artar
diyebiliriz. Örgütsel Güven ölçeğinin tamamı ve alt boyutlarının ortalamalarında mesleği isteyerek seçmeyenlerin
puanları daha düşüktür. Örgüt kültürü toplam puanı ve alt boyutları ortalamaları; cinsiyet, medeni durum, sınıf
öğretmeni ve branş öğretmeni olma durumlarına göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Sendika üyesi olma durumu
da “meslektaş desteği” boyutu hariç anlamlı bir farklılık göstermemektedir. İşte tatmin olup olmama ve öğretmenlik
mesleğini isteyerek seçip seçmeme değişkenlerine göre toplam puan ve tüm alt boyutlarının ortalama puanları arasında
anlamlı farklılık vardır. Öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel kültür düzeylerini desteklemek amacıyla
öğretmen ve yöneticileri de kapsayan geniş sunumlar yapılması, yapılan yanlış uygulamalar konusunda
bilgilendirmelerde bulunulması araştırma sonucunda önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Örgütsel Güven, İlkokul Öğretmenleri
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Öğretim Hizmetinin Niteliğini Artırma Sürecinde Zeki Öğretim Sistemleriyle İlgili Bir İnceleme
F.Kübra CELEN1, S.Sadi SEFEROĞLU2
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Milli Eğitim Bakanlığı

2

Hacettepe Üniversitesi

Bilgisayar destekli öğretim sisteminin eğitim alanında kullanılması sürecinde mevcut sınırlamaların üstesinden
gelmek için çeşitli yollar/tekniklerin/çözümlerin uygulanabileceği ileri sürülmüştür. Bu çözümlerden birisi de yapay
zekâ tekniklerinin dahil edildiği gelişmiş bir bilgisayar destekli öğretimin sisteminin oluşturulmasıdır (Carbonel,
1970). Bu uygulama doğrultusunda gerçek öğretim süreçleri incelenerek zeki öğretim sistemlerine uyarlanması
çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Zeki öğretim sistemleri; genellikle öğrenenin çözüm adımlarını izleme ve anında
onun ihtiyacına uygun yardım sağlama becerisine sahip olmayan bilgisayar destekli öğretim gibi sistemlerden
farklıdır. Zeki öğretim sistemlerine gerçek bir öğretme deneyiminin uyarlanması için yapay zekâ kullanılmaktadır.
Yapay zekâ teknikleri uygulanarak neyi, kime ve nasıl öğretildiğini bilen bir öğretim süreci tasarlanmaktadır
(Vanlehn, 2006). Öğrenenlerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen zeki öğretim sistemleri; öğrenme
sürecinde öğrenenlerin bilişsel durumlarını takip edebilme ve uygun şekilde cevap verebilme özellikleri ile diğer
eğitim sistemlerinden farklılaşmaktadır (Alkhatlan & Kalita, 2018). Zeki öğretim sisteminde; öğrencilerin çalışmaları
izlenir, geri bildirimler ayarlanır ve öğrenme süreci boyunca çeşitli ipuçları verilir. Öğretim sistemi; bir öğrencinin
performansının yanı sıra bilişsel ve bilişsel olmayan değişkenlerle ilgili bilgi toplayarak, güçlü ve zayıf yönler
hakkında çıkarımlarda bulunabilir. Öğrencilerin hatalarını teşhis etme ve tanılamaya dayalı öğretimi uyarlama
yeteneği zeki öğretim sistemleri ile bilgisayar tabanlı öğretim sistemleri arasındaki önemli farklardan biridir (Shute &
Zapata-Rivera, 2010). Zeki öğretim sistemlerinin kullanımı genellikle; öğretim sürecine katılan bilişsel süreçler
hakkında modeller geliştirmek ve geleneksel bilgisayar destekli öğretim ile elde edilenden daha iyi bir eğitim önerisi
sağlamak üzerinedir (Sedlmeier,2001). Öğretme-öğrenme sürecinde eğitim aracı olarak zeki öğretim sistemlerinin
kullanılması günümüzde giderek ilgi gören bir konudur ve çeşitli çalışmalar kapsamında zeki öğretim sistemlerinin
öğrencilerin öğrenmesini teşvik etmedeki etkililiğine değinilmektedir (Alkhatlan & Kalita, 2018; Feng, vd., 2014).
Ayrıca zeki öğretim sistemlerinin uygulandığı değerlendirme süreçleri eğitim ortamlarını güçlendirici bir unsur olarak
ortaya çıkmaktadır. Zeki öğretim sistemleri, gerçek öğretmenlere benzer şekilde bir öğrencinin herhangi bir konuyla
ilgili sahip olduğu bilginin düzeyi hakkında da değerlendirmeler yapabilmektedir. Bu işlevsel ve kullanışlı özellik zeki
öğretim sistemlerinin öğrencilere uygun geri bildirimi ve bilgiyi sağlamak şeklindeki özelliğiyle ilişkilidir (Cedillos
& Wolfe, 2015). Bu çalışma kapsamında öğretme-öğrenme sürecine olası katkıları ile çağdaş eğitim uygulamalarında
ön plana çıkan zeki öğretim sistemlerinin temel eğitsel özeliklerinin incelenmesi, ilgili uygulamaların ortaya
konulması ve bu doğrultuda zeki öğretim sistemlerinin öğretim sürecinin niteliğini artırmaya yönelik katkılarının
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu değerlendirmeler yapılırken öncelikle zeki öğretim sistemleri ve yapay zekâ
ile ilgili tanımlamalar ele alınacaktır. Daha sonra zeki öğretim sistemlerinin temel özellikleri tanıtılacaktır. Son olarak
bu amaçla geliştirilmiş uygulamalardan da örnekler verilerek, zeki öğretim sistemlerinin öğrenme ortamlarına
getirdiği katkılar sistemli bir şekilde sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Zeki öğretim sistemleri, yapay zekâ teknolojileri, bilgisayar destekli öğretim, uyarlanabilir eöğrenme, öğretim sürecinin niteliğini artırma
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Kardeş İlişkilerinin Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Öğrencilerin Sosyal Becerilerine Etkisi
Hüseyin ÖZER1
1

Gazi Üniversitesi

Çocuk için toplumsallaşmanın ilk başladığı ve çocuğun her türlü ihtiyacının karşılanmaya başlandığı birincil kaynak
ailedir. Aile üyeleri çocuğun ilk iletişim kurduğu kişilerdir. Çocuk hayatının ilerleyen zamanlarını normal bir şekilde
devam ettirmek için gerek duyacağı birçok sosyal beceri ve davranışı ailesinde öğrenmeye başlar. Bu yüzden aile
bireyleriyle ilişkilerin niteliği çocuğun yaşamında önemli bir yer kaplamaktadır. Kardeşlerin aralarında olan ilişkileri
onların gelişimleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kardeşler birbirlerinin duygusal, motor, zihinsel, dil ve özellikle
de sosyal gelişimlerinde önemli rol oynamaktadır. Kardeş ilişkileri çocuğun ilk sosyal bağlantılarından olmakta ve
aile dışındaki kişiler ile etkileşimleri için temel oluşturmaktadır. Sosyal beceriler, bireyin yaşamını kaliteli bir şekilde
sürdürmesi için şarttır. Uygun ortam ve durumlarda gerekli sosyal becerileri sergileyebilen bireyler diğerleri tarafından
kabul görür. Sosyal olarak kabul gören bireyler yaşamını daha mutlu ve üretken olarak geçirir. Çocukluktan itibaren
sosyal beceriler birçok şekilde öğrenilmeye başlar. Aile üyelerini gözlemleyen çocuk, ailedekilerin davranışlarını
model alarak benzer durumlarda aynı davranışları sergilemeye başlar. Fakat engelli çocuklar sosyal becerileri normal
gelişim gösteren akranlarına kıyasla daha zor öğrenirler ve daha sınırlı sergilerler. Farklı öğrenme özelliklerine sahip
olan çocuklar için bu sınırlılıklar akranlarıyla ve diğer yetişkinlerle etkileşim ve iletişim kurma konusunda sorun teşkil
etmektedir. Çocuğun anne-baba ve kardeşleriyle nitelikli bir ilişkiye sahip olması gerekli sosyal becerileri öğrenmesini
ve sergilemesini kolaylaştıracağını düşünmek yanlış olmayacaktır. Bu sebeple engelli çocuk ve ailesindeki bireylerin
ilişkilerinin niteliği iyi bir şekilde incelenmeli ve analiz edilmelidir. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmanın amacı;
kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerin sosyal becerilerinde, normal gelişim gösteren kardeşleriyle
aralarındaki ilişkinin niteliğinin etkili olup olmadığının incelenmesidir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden
korelasyonel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Ankara ili Sincan Rehberlik ve Araştırma Merkezi’
ne kayıtlı öğrenciler arasından seçilen, kaynaştırma eğitimine devam eden, 7-12 yaş aralığında 100 çocuk ile anne ve
kardeşleri oluşturmuştur. Kardeşler 8-18 yaş aralığında normal gelişim gösteren çocuklardır. Araştırmada “Schaffer
Kardeş İlişkileri Değerlendirme Ölçeği (Kardeş Formu – Anne Formu) ve Sosyal Becerileri Değerlendirme
Ölçeğinden (SBDÖ) yararlanılmıştır. Schaffer-Edgerton tarafından geliştirilen Schaffer Kardeş Davranışı
Değerlendirme Ölçeği, normal gelişim gösteren çocukların engelli kardeşleriyle aralarındaki ilişkiyi değerlendirmek
için geliştirilmiştir. Emine Ahmetoğlu ve Neriman Aral tarafından 2008 yılında Türkçeye uyarlanarak, geçerlik ve
güvenirliği test edilmiştir. SBDÖ (7-12 yaş), çocukların ve ergenlerin sosyal becerilerini değerlendirilebilmesi
amacıyla Gönül Akçamete ve Hasan Avcıoğlu tarafından geliştirilip geçerlik ve güvenirliği test edilmiştir. Çalışmanın
verilerinin değerlendirme süreci devam etmektedir. Toplanan veriler parametrik analiz tekniklerinden yararlanılarak
değerlendirilecektir
Anahtar Kelimeler: kardeş ilişkileri, kaynaştırma, sosyal beceri
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Akreditasyon İçin Başvuran İki Programda Hazırlık Süreci Deneyimi
Turan PAKER1
1

Pamukkale Üniversitesi

Akreditasyon için başvuruda bulunan bir program için en önemli aşama öz değerlendirme raporunun hazırlanması
yani mevcut durumun belirlenmesidir. Bu durum bir bölümde başta bölüm başkanı olmak üzere tüm öğretim
elemanlarının psikolojik olarak hazır bulunuşluk düzeylerinin uygun olmasına bağlıdır. Bu süreçte ele alınacak
konular; eğitim programlarının alt yapısının ve içeriğinin istenen standartlara uygunluğu, derslerin eğitim
programlarının belirlenen içerik ve amaçlara göre düzenlenip düzenlenmediği, işlenip işlenmediği, ders içi ve ders
dışı yapılan ödev, etkinlik ve projelerin, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin öğrenim çıktılarına göre yapılıp
yapılmadığı, öğrencilerle olan iletişim, ödev ve sınavlara dönüt sağlama, bölüm içi dikey ve yatay iletişim süreçleri,
fiziksel altyapı ve donanım, vb. konuları içermektedir. Bu çalışmada, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde
akreditasyona başvuran iki programda hazırlık sürecinde yaşanan durumlar ve sorunlar ele alınmıştır. Bu amaçla
program başkanları ve öğretim elemanlarıyla görüşmeler yoluyla veri toplanmış, veriler içerik analiziyle incelenmiştir.
Elde edilen bulgulara göre böyle bir süreç öğretim elemanlarının yaptıkları işin farkındalığını artırmış, yapılan işlerin
kayıtlara dayalı olması gerektiğini ortaya koymuş, kendilerini güncelleme gereğini ortaya çıkarmış, işbirliği ve iletişim
içinde programın yürütülmesi gerektiği vurgulanmıştır. Diğer taraftan, etkili öğretmen yetiştirme sürecinde
programdaki ders ve içeriklerin belirlenmesi, ders saatlerinin azaltılması, programda derslerin uygulama saatlerinin
kaldırılması, öğrenci sayısını belirleme, vb. gibi kontrol dışı unsurların programın kalite güvencesini olumsuz yönde
etkilediği dile getirilen sorunlar arasında yer almaktadır. Ayrıca süreç içinde karşılaşılan sorunlar verilere dayalı ele
alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: akreditasyon hazırlık süreci, özdeğerlendirme, öğretim elemanları, kanıtlar
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Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının 21.yy Becerilerinin İncelenmesi
Eda BİLİR1, Rabia SARIKAYA2
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21. yüzyıl becerileri birçok ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş (MEB, OECD, TUSİAD, NETS-T) tarafından
benimsenmekte ve bu becerilerin gelişimleri desteklenmektedir. Küresel gelişimi yakalamak ve modern teknolojiye
uyum sağlamak amacıyla ülkemiz öğretim programlarında da 21. yy. becerilerine yer verilmiştir. Öğretim
programlarının uygulayıcısı olan öğretmenlerin 21. yy becerilerine sahip olması uygulama esnasında öğrencilere
rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle eğitimin temelini oluşturan okul öncesi ve sınıf eğitimi
öğretmenleri ile öğretmen adaylarının 21. yy becerilerine sahip olması çok daha önemlidir. Bu çalışmanın amacı da
temel eğitim bünyesinde görev yapan öğretmen ve üniversitelerin temel eğitim bilim dalında öğrenim gören öğretmen
adaylarının sahip olduğu 21. yy. becerilerinin tespit edilmesidir. Bu çalışmaya başlarken 21. yy becerileri temel eğitim,
okul öncesi öğretmen adayları, sınıf öğretmeni adayları, sınıf öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, temel eğitim anahtar
kelimeleri kullanılarak literatür taraması fakat araştırmanın ana amacını taşıyan bir çalışmaya ulaşılamamıştır.
Araştırmada nicel araştırma yaklaşımlarından tekil tarama modeli benimsenmiştir. Çalışmanın katılımcıları uygun
örnekleme tekniği ile belirlenmiş olup örneklem iki ayrı gruptan oluşmaktadır. Birinci çalışma grubu, Ankara ilindeki
bir Devlet Üniversitesinin Temel Eğitim Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşmaktadır.
Öğretmen adaylarından veri toplamak amacıyla Orhan ve Kurt (2016) tarafından geliştirilen “21. Yy. Öğrenen
Becerileri Kullanım Ölçeği” (α=.89, S2= 34,7) kullanılmıştır. Ölçek, dört alt faktör (bilişsel beceriler, otonom
beceriler, işbirliği ve esneklik becerileri ve yenilikçilik beceriler) ve 31 maddeden oluşmaktadır. İkinci çalışma grubu
ise veri toplama sürecinde aktif olarak görev yapanokul öncesi ve sınıf eğitimi öğretmenlerinden oluşmaktadır.
Öğretmenlerden veri toplamak amacıyla Orhan ve Kurt (2016) tarafından geliştirilen “21. Yy. Öğreten Becerileri
Kullanım Ölçeği”(α=.870, S2= 40,3)kullanılmıştır.Bu ölçek, beş alt boyut (onamacı becerileri, yönetsel becerileri,
üretimsel becerileri, esnek öğretme becerileri, teknopedagojik becerileri) ve 27 maddeden oluşmaktadır. Öğretmen ve
öğretmen adaylarından ilgili ölçekler kullanılarak gönüllülük esasına dayalı olarak veriler toplanmıştır. Verilerin
analizi devam ettiği için bulgular daha sonra sunulacaktır. Verilerin analizinde betimsel istatistiksel yöntemler
kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: 21. yy becerileri, öğretmen, öğretmen adayı, temel eğitim
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Polis Memurlarında Bazı Değişkenler Açısından Bilinçli Farkındalıkları ile Olan İlişki
Cihat ALBAYRAK1, Cüneyt BİRKÖK2
1

Sakarya Üniversitesi

2

Sakarya Üniversitesi

Bu araştırmanın amacı bazı değişkenler açısında polis memurlarının bilinçli farkındalıkları ile olan ilişkiyi tespit etmek
için yapılmıştır. Araştırma verileri Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 202 polis memuru ile yüz yüze
mülakat dâhilinde yapılmış, nihai analiz 196 veri üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya katılan polis memurlarına
Demografik Bilgi Formu, Bilinçli Farkındalık Ölçeği (Özyeşil, Deniz ve Arslan 2011), uygulanmıştır. Nedensel
karşılaştırma deseni için ölçeklerin toplam puanları ve değişkenlerin her biri için normallik sınaması yapıldığında
Kolmogorow-Smirnov testi çarpıklık ve basıklık katsayılarına bakılmış, verilerin normal dağılım gösterdiği
görülmüştür. Değişkenlerin normal dağılım gösterdiğinden dolayı parametrik testlerden bağımsız iki gruplar için t
Testi, ikiden fazla gruplar için tek yönlü varyans analizi One Way Anova testi uygulanmıştır. Gruplar arası anlamlılık
farkı kaynağını tespit etmek için Tukey testi yapılmıştır. Değişkenler açısından bilinçli farkındalıkları tek tek
incelediğinde yalnızca polis memurların serbest zaman faaliyetleri ile bilinçli farkındalıkları arasında anlamlı bir ilişki
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: bilinçli farkındalık, polis
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Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından
İncelenmesi
Tuğba SELANİK AY1, Nil DUBAN2
1

Afyon Kocatepe Üniversitesi

2

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Öğretmen yetiştirme bağlamında Türkiye’de yapılan uygulamalar kısaca özetlenecek olunursa: 1982 yılında Yüksek
Öğretim Kurumu (YÖK)’nun kurulması ile öğretmen yetiştiren Eğitim Enstitüleri, Eğitim Fakültesi adı ile
üniversitelere bağlanmış; öğretmen ihtiyacı, Fen-Edebiyat fakültesi mezunu öğrencilere pedagojik formasyon dersleri
verilerek ve Eğitim Fakülteleri mezunları ile giderilmeye çalışılmıştır. Sonrasında ise YÖK, ortaöğretim alan
öğretmenliği için öğretmenlik sertifika programlarının uygulama, içerik ve süre konularında ihtiyacı karşılamadığını
belirtip tezsiz yüksek lisans programları ile öğretmen yetiştirmeye başlamıştır. Tezsiz yüksek lisans programlarının
uygulanmaya başlanmasıyla birlikte tüm öğretmenlik sertifika programları 1998-1999 öğretim yılında kapatılmıştır.
Öğretmen yetiştirmede yapılan son değişiklik, YÖK genel kurulunun 2010 yılında aldığı karardır. Buna göre, tezsiz
yüksek lisans programları kaldırılarak yerine tekrar pedagojik formasyon eğitimi getirilmiş ve eğitim fakültesi mezunu
ya da öğrencisi olmayan bireyler, YÖK’ün izin verdiği üniversitelerin açtığı Pedagojik Formasyon programlarına
kayıt olarak aldıkları belge sonrasında KPSS’ye girerek öğretmen olarak atanabilmektedirler. Öğretmenlerin
mesleklerine olan tutumları, onların duygu, düşünce ve davranışlarını etkilemelerinin yanı sıra, işlerini de severek
yapmalarını ve görevlerinde başarılı olmalarını etkiler. Bu durum öğretmen adaylarının mesleğine ilişkin olumlu
tutumlara sahip olmaları ve nitelikli öğretmen yetiştirilmesi açısından da önemlidir. Bu araştırmanın temel amacı
pedagojik formasyon eğitimi almakta olan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli
değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz döneminde Afyon Kocatepe
Üniversitesi’nde pedagojik formasyon programına devam etmekte olan 349’u kadın 220’si erkek; 290’ı pedagojik
formasyon ve 279’u eğitim fakültesine devam eden öğretmen adayları olmak üzere toplam 569 öğretmen adayı ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonunda cinsiyet değişkeni bağlamında kadın öğretmen adaylarının lehine anlamlı
bir farlılık elde edilmiştir. Devam edilmekte olan bölüm değişkeni bağlamında öğretmenlik mesleğine yönelik tutum
açısından en yüksek ortalamaya Sınıf Eğitimi, Türk Dili Edebiyatı ve Kimya öğretmen adayları sahip olurken; en
düşük ortalamaya ise Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Fizik ve Felsefe grubu öğretmen adaylarının sahip olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: mesleki tutum, öğretmenlik mesleği, pedagojik formasyon, eğitim fakültesi, öğretmen adayı
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Bologna İzleme Grupları (BFUG) Raporlarının Gündemleri Doğrultusunda Ankara Üniversitesi Öğretmen
Eğitim Programları Bologna Bilgi Paketlerinin Geliştirilmesi
Mustafa Cem BABADOĞAN1
1

Ankara Üniversitesi

Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Bologna Süreci’ne üye ülkelerin yükseköğretim sistemleri, ortak derecelendirme
sistemleriyle birbirine benzeyecek bu yolla öğrenci etkileşimi, hareketliliği ve sistemlerin şeffaflığı sağlamak
hedeflenmiştir. Bu sayede öğrenciler ve akademisyenler bir eğitim sisteminden diğerine ya da bir ülkeden bir diğerine
kolayca geçiş kolaylaşacaktır. Avrupa Yükseköğretim Alanı-AYA yükseköğretim kurumları arasında çeşitlilik ile
birlik arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır. Bir diğer ifade ile yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü
farklılıklarını koruyarak birbirleriyle uyumlu ve karşılaştırılabilir olmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Bologna
Süreci’nin yapısal ve sistemsel reformlar boyutunu oluşturan AKTS ise 1999 yılında yayımlanan Bologna Bildirgesi
ile ortaya çıkmış ve program yeterliliklerini ders kazanımlarını tanıyarak öğrenci hareketliliği sağlamayı amaçlamıştır.
Temelde öğrenci iş (öğrenme) yüküne dayalı olan bu sistem, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için
yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade
eden bir birimdir Bologna sürecinin en önemli yapısal ve sistemsel reformlarından bir diğeri de kalite güvencesidir.
Reformun amacı, Avrupa düzeyinde yükseköğretimin kalite güvencesi için işbirliği, karşılıklı güvenirliği ve
niteliklerin tanınmasını kolaylaştıracak ortak ölçütleri geliştirmektir. Bologna Süreci kalite güvencesi standartları,
Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvencesi Standartları ve Yönergeleri-ESG çerçevesinde
gerçekleştirilmektedir. ESG, E4 grubu olarak adlandırılan Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi BirliğiENQA); Avrupa Öğrenci Birliği-ESIB), Avrupa Yükseköğretim Kurumları Birliği- EURASHE ve Avrupa
Üniversiteler Birliği-EUA ile iş birliği içinde hazırladığı bir önerinin ardından 2005 yılında yükseköğretimden
sorumlu bakanlar tarafından kabul edilmiştir. 2015 Erivan Zirvesi’nde standartların daha açık, uygulanabilir,
kullanılabilir olmasını sağlamak amacıyla yeniden bir düzenlemeye gidilmiş ve ESG-2015 belgesi oluşturulmuştur.
ESG’nin temel amacı tüm ülkeler ve paydaşlar arasında öğrenme ve öğretme faaliyetleri için ortak bir kalite anlayışı
oluşturmaktır. Bilindiği üzere ülkemizde öğretmen eğitimi programları YÖK tarafından ortak bir kalıp ve içerikle
birlikte hazırlayarak esnekliği ortana kaldırmış gibi görünmekle birlikte; kalite güvencesi politikası, programların
tasarımı ve onaylanması, Öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerleme, kamuoyunu bilgilendirme, öğrenci
kabulü, gelişim, tanınma ve sertifikalandırma, öğretim elemanı niteliği, öğrenme kaynakları ve öğrenci desteği, bilgi
yönetimi ve programların periyodik incelenmesi yoluyla sistemin iç kalite döngüsünden dış kalite döngüsü süreçlerine
erişim bağlamında esnek bırakmıştır. Bu çerçevede her üç yılda Bakanlar yapılan toplantılara destek altyapı
oluşturmak üzere kurulan ve Bologna Sürecini ve Bakanlık Tebliğlerinin uygulanmasını denetleyen ve Bologna
Süreci'nin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan BFUG (Bologna Süreci İzleme Grupları) kurulmuştur. Yılda dört
defa ve her biri üye ülkelerden birinde olmak üzere toplantılar gerçekleştirmekte ve Bakanlar toplantısına alt yapı
oluşturmaktadır. Ankara Üniversitesi Bologna Süreci Koordinatörlüğü aracılığıyla, BFUG süreçlerini izleyerek
öğretmen yetiştirme programlarında gerekli önlemleri önceden almaya yönelik süreçler planlamakta ve
gerçekleştirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bologna süreci, Bologna Süreci bilgi paketleri, BFUG, kalite güvence sistemi, Öğretmen eğitimi
programları, Ankara Üniversitesi
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Çokkültürlü Sınıflarda Öğretmenlik: Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri ve Çokkültürlü Eğitime Yönelik
Tutumları1
Mana Ece TUNA2, Ayşegül ARACI İYİAYDIN3, Elif KARSLI ÇALAMAK4

4

2

TED Üniversitesi

3

TED Üniversitesi

South Carolina Üniversitesi

Örgün eğitime dâhil olma şansı elde eden göçmen çocukların ve ailelerinin okul ve toplumsal deneyimleri, bu süreçte
önemli rolü olan öğretmenlerin göçmen çocuklar ve aileler ile çalışabilmelerine ilişkin mesleki yeterlilikleri ile
yakından ilişkilidir. Göçmen çocuklar ile çalışan öğretmenler, öğrenci ve ailesi ile iletişim kurma, göçmen çocuk için
alanlara özgü öğretim yöntemi geliştirme, çocukların öğrenmelerinin ölçme ve değerlendirilmesi gibi konularda
zorluklar ile karşılaşmaktadırlar. Bu konularda gerekli önleyici destek mekanizmalarının yaratılmaması,
öğretmenlerde yetersizlik hissi, kaygı, tükenmişlik gibi duyguların yaşanmasına sebebiyet verebilmektedir. Diğer
yandan, öğretmenlerin kişisel özellikleri de çok uzun süreden beri araştırılmakta ve tartışılmaktadır (Diez, 2007; Raths
ve Diez, 2007). Bu konu özellikle öğretmen yetiştirme alanında üniversitelerde bulunan programların kalitesi ve
akreditasyonu süreci için de önem taşımaktadır (Borko, Listen ve Whitcomb, 2007). Türkiye’de de Milli Eğitim
Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (2017) tarafından hazırlanan öğretmenlik mesleği
genel yeterlikleri içerisinde öğretmen özellikleri çok boyutlu ele alınmıştır. Wasicsko (2007) etkili öğretmenlerin neyi
bildiği ya da yaptığından çok nasıl bir kişi olduğunun önemini vurgulayarak öğretmenlerin kişisel özelliklerine dikkat
çekmiş ve kişisel özelliklerin eğitim programlarında nasıl kullanılabileceğini önermiştir. Öğretmenlik mesleğine ait
bilgiler göreceli olarak öğretmene ya da öğretmen adaylarına daha kolay kazandırılırken sıcaklık, farklılıkların kabulü,
empati, adanmışlık gibi özelliklerin kazandırılmasının göreceli olarak daha zor olduğunu belitilmektedir. Yine son
yıllarda göçün artmasıyla birlikte sınıflarda öğrenci çeşitliliği de artmış, bu nedenle araştırmacılar, öğretmenlerdeki
ve öğretmen adaylarındaki sınıf içi çeşitliliğe yönelik tutumları anlamak ve kültüre duyarlı pedagojiye (culturally
responsive pedagogy) yönelik olarak öğretmenler yetiştirmek için öğretmenlerin kişisel özellikleri ile sınıf içindeki
çeşitlilikle etkili başa çıkma arasındaki ilişkiyi de anlamaya yönelik çalışmalar günümüzde giderek hız kazanmıştır
(Parchomiuk, 2019; Warren, 2018). Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı, mülteci/göçmen
çocuklar, Türkiye'deki aileleri ve öğretmenleri için bir destek mekanizması geliştirmeye odaklanan ve 2 yıl süren
GÖÇMAT: Göçmen Çocuklar İle Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin
Geliştirilmesi Projesinin uygulama bileşenlerinden biri olan öğretmen bilgi paylaşım oturumlarının ilkinde okul öncesi
ve K-3 seviyesinde sınıfında mülteci/göçmen öğrencisi olan Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Ankara ve İstanbul illerinden
katılan 85 öğretmenin kültürel (çokkültürlü eğitime yönelik tutum, topluluk hissi, bireycilik ve toplulukçuluk) ve
kişilik (büyük beşli kişilik özellikleri, bilişsel esneklik, benlik saygısı) özellikleri arasındaki ilişkiyi anlamaktır.
Araştırmanın veri analizinde kanonik korelasyon yöntemi kullanılmış ve edinilen sonuçlar iki değişken seti arasında
anlamlı ilişkilerin olduğunu göstermiştir. Buna göre, dışadönüklüğün, uyumluluğun, sorumluluk duygusunun, bilişsel
olarak alternatiflere açık olmanın yüksek; nörotizm ve bilişsel olarak kontrole eğilimli olmanın düşük olduğu bir
öğretmen profili, çokkültürlü eğitime yönelik daha pozitif bir tutum, yatay bireycilik , yatay toplulukçuluk ve dikey
toplulukçuluk düzeyi yüksek, eylemsel ve duyuşsal topluluk hissi fazla bir öğretmen profili ile istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde ilişkili bulunmuştur. Kişiliğe ait değişken setinin kültüre ait değişken setindeki farklılaşmayı %33
oranında açıkladığı gözlenmiştir. Araştırma sonuçlarının gelecek çalışmalar ve uygulamalar için doğurguları
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kişilik özellikleri; Kültürel değerler; Çokkültürlü eğitime yönelik öğretmen tutumları
1

Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından 215K478 numaralı proje kapsamında sağlanan destekle gerçekleştirilmiştir.
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Öğretmenler Atölyelerde Buluşuyor
Özlem TUTAR1, Yakup YILDIZ2, Hüseyin AŞIK3, Özlem BAKAN AKDENİZ 4, Fulya UYGUN5,
Baki DİLEK6, Çağrı ÇEVRE7
1 Balıkesir

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2 Balıkesir

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

3 Balıkesir

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

4 Balıkesir

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

5 Balıkesir

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

6 Balıkesir

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

7 Balıkesir

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2023 Eğitim Vizyonu ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı doğrultusunda eğitimde yeni yaklaşımlar
kullanılarak “Öğretmenler Atölyelerde Buluşuyor” projesinin amaçları belirlenmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin teknoloji çağındaki son gelişmeleri takip
ederek çözüm odaklı yeni yaklaşımları ve Web 2.0 araçlarını kullanıp ders içi uygulamalara aktarabilmeleri konusunda
gerekli çalışma ortamlarını hazırlayıp motive edici bir rol üstlenerek uygulama alternatiflerini geliştirmeleri amacıyla
gerçekleştirilen bu projeyle; düşünen, bağlantı kurabilen, hayal edebilen, üreten ve tasarlayan bireyler yetiştirmek
planlanmıştır. Tasarlanan bu etkinlik süresince, "Ders Anlatımında Uygulama Bilgisinin Artırılması" nın önemi
vurgulanmıştır. Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliği protokolüne bağlı
olarak, Balıkesir Üniversitesindeki her bir Ana Bilim Dalı’ nın akademisyenlerine Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ar-Ge Birimi öğretmenleri tarafından proje tanıtımı gerçekleştirilmiştir. 11 branşta 33 akademisyenimiz ve Balıkesir
İl Millî Eğitim Ar-Ge biriminde görev yapan bir öğretmen olmak üzere toplam 34 eğitmenimiz 17-21 Haziran 2019
tarihleri arasında gerçekleştirilen projede yer almak istediğini belirtmişlerdir. Projeyi kabul eden akademisyenlerimiz
çalışabilecekleri atölye sayısını tespit ettikten sonra, toplam atölye sayısı belirlenmiştir. Bu doğrultuda toplam (okul
öncesi-temel eğitim ve orta öğretim olmak üzere) 11 branşta (Biyoloji(2)-Felsefe Grubu‘Felsefe, Sosyoloji,
Psikoloji’(1)-Fizik(1)-Görsel Sanatlar(1)-İlköğretim Matematik(2)-Kimya(1)-Matematik(2)-Okul Öncesi Eğitimi(1)Sınıf Öğretmenliği(2)-Sosyal Bilgiler(1)-Türkçe(1)), 15 atölyede eğitim verilmesi planlanmıştır. Uygulamaya dayalı
olarak yapılması planlanan atölye çalışmalarının içeriği ve ders programları Millî Eğitim Bakanlığımızın oluşturduğu
‘Öğretim Programı’ çerçevesinde 2023 Eğitim Vizyonu ve eğitimde yeni yaklaşımlar hedef alınarak
akademisyenlerimiz tarafından oluşturulmuştur. Belirlenen koşullar çerçevesinde projemiz son şeklini alıp, Balıkesir
il genelindeki tüm devlet okullarında duyuruya çıkılmıştır. Balıkesir ili genelinde toplam 20 ilçede mayıs ayı
verilerine göre toplam 11 branşta 7410 öğretmen görev yapmaktaydı. Aynı ay içinde tüm ilçelerden gelen talepler
doğrultusunda 812 öğretmenimiz atölye çalışmalarına katılmak için başvuru yapmıştır (11 branştaki toplam öğretmen
sayısının %11lik kısmı). Yapılan ihtiyaç analizi değerlendirmesi neticesinde 399 öğretmenimiz atölye çalışmalarına
katılmıştır. Planlanan program dâhilinde, 17-21 Haziran 2019 tarihleri arsında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim
Fakültesi’ nde her atölye için günde 6 şar saat ve 90 dakikalık 3 oturum olacak şekilde, (toplam 30 saat/5 gün/09:0015:00 saatleri arasında) atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Öğretmen Atölyeleri çalışmalarında Balıkesir
Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi fiziki ortamları (Biyoloji, Fizik ve Kimya Laboratuvarları, Bilgisayar
Laboratuvarları, Okul Öncesi Atölyesi, Konferans Salonları, derslikler, fakülte bahçesi) ve Balıkesir Kuvayi Milliye
Müzesi kullanılmıştır. Öğretmenlere verilen uygulamalı eğitimler sonucu, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin
desteklenmesi, öğretmenlerin ders içi etkinliklerinin artırılmasına bağlı olarak da öğrencilerin ders içi yeterliliklerinin
artacağı düşünülmektedir. Tüm branşlarda açılan atölye çalışmalarında aktif olarak eğitim alan öğretmenlerimiz
tarafından yeni yaklaşım ve Web 2.0 araçlarının özümsenerek eğitim ortamlarına entegre edilmesi sonucu öğrencilerle
aktif öğrenme ortamlarının oluşturulacağının dönütü öğretmenlerimizden alınmıştır. Atölye çalışmalarının
gerçekleştirilmesiyle öğretmenlerimizden gelen memnuniyet sonucu, örnek çalışmaların sürdürülmesi konusundaki
geri bildirimler neticesinde atölye çalışmalarımızın gelecek mesleki çalışma dönemlerinde de akademisyenlerimiz
tarafından desteklenerek sürdürülmesi tarafımızdan planlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Atölye Çalışmaları, Yaparak Yaşayarak Öğrenme, Web2.0 Araçları
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Eleştirel Öğretmenlerin Yetiştirilmesinde Hizmet Öncei Öğretmen Eğitiminin Rolü: Türkiye’de Öğretmen
Eğitimi Lisans Programları Üzerine Bir Değerlendirme
Halil BUYRUK1
1

Ankara Üniversitesi

Eğitimin amaçları küresel düzeyde giderek daha fazla bir biçimde ekonomik gereksinimler çerçevesinde
tanımlanmaktadır. Eğitimin insan sermayesi geliştirme potansiyeline vurgu yapılarak ekonomik gelişmeye katkı
sunabileceği ve dolayısıyla hem bireysel hem de toplumsal düzeyde refahı artırabileceği öne sürülmektedir.
Uluslararası örgütlerin raporlarında da yer bulan bu yaklaşım eğitimi yalnızca değişen ekonomik koşullara paralel
gereksinim duyulan işgücü yeterliklerini sağlayan bir sürece dönüştürmektedir. Oysa eğitim, iktisadi bir yaklaşımla
ekonominin gereksinimleri doğrultusunda ele alınabileceği gibi, toplumsal değişimdeki rolüyle ilişkili olarak,
demokratik davranış ve alışkanlıklar kazandırmayı, insanın, insanlığın ve toplumun değişimine katkıyı ya da insanın
kendisini geliştirmesini ve sahip olduğu kapasiteyi ortaya çıkarmasını sağlayan bir süreç olarak da tanımlanabilir. Bu
çerçevede öğrencilerin hem dünyayı hem de kendilerini keşfetmesine olanak tanıyacak, kişisel olarak özerkleşmelerini
sağlayacak bir yetkinleştirme sürecidir. Demokratik bir eğitim süreci ile öğrenciler özerk ve özgür biçimde
yetiştirilebilir, kendileri ve dünya ile olan ilişkilerinin öznesi kılınabilir. Böylesi bir eğitim sürecinde öğretmenlerin
önemli bir rolü vardır. Öğretmenler uyguladıkları açık müfredatın yanı sıra içselleştirdikleri gizli müfredat yoluyla
çocukların gelişiminde oldukça etkindir. Ancak öğretmenlerin öğrencilerin demokratik değerleri benimsemiş bir
biçimde gelişmelerini sağlayabilmesi eleştirel bir bilinç geliştirebilmeleriyle mümkündür. Böyle bir bilinç
geliştirebilmeleri ise öğretmen yetiştirme süreciyle doğrudan ilişkilidir. Öğretmen eğitimi lisans programları öğretmen
kimliğinin inşasında belirleyicidir. Zira öğretmen adaylarının aldıkları eğitim daha sonra öğretmen olarak görev
yapacakları okullardaki pratiklerini şekillendirecek düzeydedir. Yani bir anlamda yetiştirme sürecinde edindikleri
kültür, değerler ve pratikler daha sonra kendi öğrencilerinin özneleşme sürecinde etkilidir. Bu nedenle sosyal
adaletsizlikleri, toplumsal eşitsizlikleri ve bunların eğitim alanına yansımalarını eleştirel bir yaklaşımla ele alan ve
bunların değişimi için karşı özneleşme pratiklerinin geliştirilmesine katkı sunan eleştirel bir yaklaşım öğretmen
eğitiminde önemli bir işlev görebilir. Türkiye’de öğretmen yetiştirme görevinin 1982 yılında üniversitelere
devredilmesinden bugüne öğretmen yetiştirme programlarında üç temel değişimden bahsedilebilir. Bunlardan ilki
Dünya Bankası desteğiyle 1997 yılında gerçekleşmiş, ikincisi 2006 yılında programda kimi revizyonlara gidilmesini
sağlamış, üçüncüsü ise 2018 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılanmayla başlamıştır. Öğretmen yetiştirme
süreçlerinde pek çok yapısal ve örgütsel düzenlemeden bahsetmek mümkün olmakla birlikte asıl değişim öğretmen
eğitimi lisans programlarında gerçekleşmiştir. Bu çalışmanın amacı eleştirel öğretmenlerin yetiştirilmesinde hizmet
öncesi öğretmen eğitiminin rolünü Türkiye’de öğretmen eğitimi lisans programlarında yaşanan değişimlerden yola
çıkarak analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle eğitim süreçlerinde ve öğretmen kimliğinde yaşanan
değişimlere dair bir tartışma yürütülecek, sonrasında ise bu tartışmalardan hareketle bahsi geçen öğretmen eğitimi
lisans programları demokratik bir toplum inşasının aktörlerinden olan eleştirel öğretmenlerin yetiştirilmesindeki rolü
ekseninde değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Eleştirel öğretmen, öğretmen eğitimi, lisans programları
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Examination of the Presented Teacher Perception from Online News Websites
Havva Özge ÖĞDEM1, Rıdvan ELMAS2
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Afyon Kocatepe Üniversitesi

2

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Media is a concept, including mass media that meets the needs of people reaching the news. The diversity and the
structure of the communication tools have changed, and the number of individuals using those tools has increased
rapidly. Due to the diversity and the change in their structures, to reach the masses easier has made the media a vital
force. One of the essential parts of the media today is online news websites. Facilitating access to the internet and
meeting the needs of the public to read news from the internet make online news websites more critical than ever.
Online news websites, one of the media tools whose impact on the masses is inevitable, can create a positive or
negative perception of a topic. These perceptions are also seen in the news about professions that are intertwined with
society and continually interact with it. One of these professions is the teacher, who continually interacts with students.
The teacher profile given in the news plays an essential role in the formation of the teacher perception of society.
Teachers, who contribute significantly to the upbringing of students in our country are significant for our society, so
their image in society for them.
The goal of this research is to examine teacher perception presented through online news websites that can easily
affect the teacher perception of the society. The five-year news archive of the five selected online newspapers was
scanned. The document analysis method was used in the study. The analysis unit was the news related to the teacher
and the teaching profession. The news, which was determined by the keywords entered from the archives of online
news sites, was divided first into two, initially positive or negative, according to the contents under the headings of
the news types. In the second step, five categories were identified under the headings of the news-types contents by
the content analysis. The news was classified into five categories related to their contents as criminal, education,
innovation, project, and award. The links and sources of the news included in the research were indicated in the data
file for instant access if any confusion was faced in classification. The data was also divided into the roles (teacher
and administrator), gender, the branches of the teachers. According to the findings, it is seen that the number of
negative news is more than the number of positive news in terms of news types. In terms of gender, the news on male
teachers and classroom teachers in terms of the branch, and on role-related news about teachers are seen to be
outnumbered. It is predicted that the perception on teachers might be created negatively due to the excess of negative
news-content offered by online newspapers, which are part of the media that is seen as having the power to have an
impact on society.
Keywords: Teacher perception, teacher gender, teacher role, online newswebsites, online newspapers, perception
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Yazma Oyunları
Eylül KUZGUNBAY1
1

Disiplinlerarası Sanat Uygulayıcısı

Yazma Oyunları' disiplinler-arası bir yazma ve yaratıcılık etkinliğidir. Çocuğun bilişsel, duyusal ve psiko-motor
hareket alanlarına müdahalelerle oluşturulmuş egzersiz planlamalarıdır. Yazarlık çalışması drama, resim ve müze
etkinlik çalışmaları ile iç içe ilerletilir. “Yazma Oyunları” atölyeleri süresince çocukların okumaya ve yazmaya dair
merakların geliştirilmesi hedeflenir. Yazma fikrinin somutlamalarla kendini gösterdiği çalışmada çocuk, somut ve
soyut arasında ilişki kurar. 'YazmaOyunları' bünyesinde müze içeriğine içkin çalışma başlıkları da içerir. Müzenin
mekanı esas alınarak ele alınan çalışmalarda, çocuklar tarafından müze içerisinden seçilen karakterlerin başka bir
dramatik kurgu ve başka bir dramatik mekan içerisinde 'yeniden yazılması' ya da karakterlerin 'canlandırılması' bu
çalışmanın içeriklerinden biridir. Yazma Oyunları, 6-9 yaş ya da 9-13 yaş aralığı için iki ayrı yaş kategorisi içerisinde
değerlendirilir. Yazma Oyunları bir oyundur; ve oyun oynamak eğlencelidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans çıkışlı disiplinler-arası sanat uygulayıcısıyım. Bellek,
Mekan/Nesne ve Anlatı arasındaki ilişkiye yönelik disiplinler-arası yazarlık çalışmaları yürütmekteyim. Eğitimcilerle
Sanat Yoluyla Öğrenme ve Alternatif Eğitim Metodlarına yönelik drama çalışmaları yapıp “Sanat” ve “Öğrenme”
arasındaki ilişkiye yönelik içerik planlamaları hazırlıyorum. Ankara Rahmi Koç Müzesi'nde Rijks Museum'dan gelen
"Ankara Manzarası Tablosu üzerinden yazarlık ve yaratıcılık başlığı altında yetişkinler ve çocuklarla; imgelerin,
kültürel ve estetik açıdan yeniden yorumlanmasına yönelik halen sürmekte olan kurgu atölyeleri yapıyorum. Devlet
Tiyatroları Oyun Yazarıyım. "Ankara Manzarası Tablosu" üzerinden yazdığım oyun metni 2019 - 2020 Sezonunda
Ankara Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenecek. Yine Ankara Rahmi Koç Müzesi, Uğur Mumcu Gazetecilik
Araştırma Vakfı, Cin Ali Vakfı gibi kurumlarla “Yazma Oyunları”* adıyla çocuğun bilişsel, duyusal ve psiko-motor
hareket alanlarına müdahalelerle oluşturulmuş yaratıcı yazma ve yaratıcı okuma atölyeleri yapıyorum.
Anahtar Kelimeler: çocuk, yazarlık, sanat, pedagoji, alternatif, yazarlık
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Fransa Yükseköğretim Sistemi ve Sosyal Bilgiler (Tarih ve Coğrafya) Öğretmeni Yetiştirme Programları
Ali YILMAZ1, Aykut UZUN2, İlyas KARA3

3

1

Marmara Üniversitesi

2

Marmara Üniversitesi

Strazburg Başkonsolosluğu Eğitimi Ataşeliği

Çağımızda yaşanan hızlı gelişmeler nedeniyle, bir yandan eğitim alanındaki mevcut bilgi ve yaklaşımların bir kısmı
geçersiz hale gelirken, diğer yandan da yeni yeni yaklaşım ve modeller ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise ortaya çıkan
yeni yaklaşım ve modelleri takip etme ve inceleme ihtiyacını doğurmaktadır. Özellikle öğretmen yetiştirme
programlarının güncellenmesi ve geliştirilmesi her geçen gün önemini daha da arttırmaktadır. Öyle ki bilgi ve teknoloji
çağı olan günümüzde bütün toplumlara hizmet eden öğretmenler, her zaman eğitimin en önemli öğesi olmuştur.
Değerlere ve bilgi kaynaklarına giden yolu gösteren; öğrenmeyi kolaylaştıran ve eğitimde verimliliği arttıran
öğretmenler, toplumların kalkınmasına doğrudan yardımcı olmaktadır. Üzerinde taşıdığı tüm özellikler ile
öğretmenler, çağdaş ve nitelikli öğretmen olarak adlandırılmaktadır. Öğretmenin niteliği ise, öğretmen adaylarının
seçimi, yetiştirilmesi ile ilgili olarak ön plana çıkmaktadır. Nitelikli öğretmen yetiştirmek için ise eğitimde kalıcı
politikalar oluşturmak ve bu politikaları uygulamak gerekmektedir. Eğitim sistemleri, ilköğretimden üniversiteye
kadar uzanan tüm eğitim kademelerinde bu politikalara yönelik olarak hazırlanmalıdır. Bu çalışmalar yapılırken her
aşamada farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin, öğretmen yetiştirme programlarının incelenmesi de büyük öneme
sahiptir. En gelişmiş ülkelerden birisi olan Fransa, son yıllarda eğitim sisteminde büyük yenilikler gerçekleştirmiştir.
Bu yenilikler öğretmen yetiştirme sistemlerine de yansımıştır. Türkiye'nin tarih boyunca pek çok alanda iletişim ve
etkileşim içerisinde olduğu Fransa'da meydana gelen gelişmelerin takip edilmesi gerekli görülmektedir. Döküman
incelemesi kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı da, Fransa öğretmen yetiştirme sistemini, Sosyal Bilgiler
öğretmeni yetiştirme programlarını incelemek ve Türkiye'de öğretmen eğitimi alanında yapılacak olan yeniliklere
katkı sağlamaktır. Bu araştırma kapsamında Fransa Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının
kaynaklarına ulaşılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında; öğretmen yetiştirme ile ilgili kurumlar, öğretmen yetiştirme
sistemi, Sosyal Bilgiler öğretmeni yetiştirme programları incelenmiştir. Ayrıca bu programların hedefleri, içerikleri,
öğretim süreçleri, öğrenci başarısını değerlendirme biçimleri ve programlara öğrenci alma kriterleri analiz edilmiş,
Fransa ile Türkiye bu açılardan mukayese edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında Türkiye'de Sosyal Bilgiler
öğretmeni eğitimine yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fransa, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Program.

82

III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

ITEAC 2019

III.International Teacher Education Accreditation Congress

Examination of the Concept of Quality in the Context of Teacher Education Prospective Teachers’ Views
Melek ÇAKMAK1
1

Gazi Üniversitesi

Quality in higher education is a multi-dimensional, multilevel, and dynamic concept as stated by Pavel (2012). In
other words, there are many significant challenges of defining quality since quality is an elusive term (Schindler, PulsElvidge, Welzant and Crawford,2015). Quality is also an issue in teacher education context and is studied by researhers
(e.g. Hilton, 2016; Çakmak & Akkutay, 2017). Sahito & Väisänen (2018) state that “The quality in teacher education
is an emergent topic and area that is discussed throughout the world by teachers, researchers, students, parents and
other all concerned and non-concerned stakeholder”. However, Okogbaa (2016) indicates that “in matters concerning
quality in higher education, a lot of people wonder about whose opinion should really be taken seriously or is of
outmost importance in the decision-making processes”. It is highlighted in many researches that students are among
the stakeholders in the higher education system. Therefore, the following research question was addressed in this
qualitative research: How do pre-service teachers perceive quality in teacher education context? In order to determine
pre-service teachers’ perceptions, a questionnaire which includes open-ended questions is given to them. The
participants (n=110), determined with purposeful sampling technique, are from Gazi University, Faculty of Education
in Turkey. They are from different departments including mathematics, language and social studies teaching.
Purposive sampling technique refers to selecting certain units or cases ‘‘based on a specific purpose rather than
randomly’’(Tashakkori & Teddlie, 2003a, as cited in Teddlie & Yu, 2007, p. 80). The researcher decided to adopt this
technique to determine voluntary participants who will provide the necessary information based on knowledge or
experience (Bernard, 2002; Lewis & Sheppard, 2006, as cited in Tongco, 2007). Content analysis is used for data
gathered. Representative quotations were also used to present the pre-service teachers’ perceptions on the issue.
Although the analysis process is continuing, the main results of the research showed that pre-service teachers draw
attention to very interesting elements regarding the concept of quality. It was observed. It can be considered that the
research contributes to the field in terms of examining the concept of quality from the point of view of students who
are an important stakeholder in teacher education.
Keywords: quality, teacher education, pre-service teachers, qualitative research
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A Qualitative Research on the Evaluation of Practicum Process with Teacher Educators
Melek ÇAKMAK1
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Teacher education programs are designed to develop professionals who are prepared to meet the challenges of the 21st
century classrooms and workplace as stated by Tuli and File (2010). Teaching practice in different systems all over
the world is an indispensable dimension of teacher education programs. Therefore, teaching practice from past to
present has been the subject of numerous researches. In the researches (e.g. Yıldırım & Ordemir, 2019; Çakmak, 2018,
Castañeda-Trujillo & Aguirre-Hernández, 2018; Lawson et al, 2015; Busher et al, 2015) conducted to date, the
teaching practice process has been examined in all aspects including the stakeholders of the process. However,
teaching practice was examined mostly from the point of view of the candidates. A large number of researches in the
related literature have examined the subject by referring to the opinions of prospective teachers. However, the study
examining the issue from the point of view of teacher educators, another important stakeholder of the process, is very
limited. Based on these reasons, this qulaitative research aims to evaluate the process of teaching practice through the
eyes of teacher educators. Borg, Gall and Gall (1993) stated the purpose of qualitative research is to develop an
understanding of individuals and events in their context. The research was carried out with teacher educators working
in a faculty of education of a state university and also working in the teaching practice process. The participants (n=16)
were interviewed and the questions were given to the teacher educators with time limits in a written format. The data
obtained in the study were subjected to content analysis and the results of the research were presented in the context
of the themes that emerged. It is hoped that the results of the research will contribute to the other researches about
teaching practice and will also provide important clues for the discussion of the quality dimension in teacher education.
Keywords: Teacher educator, teaching practice, qualitative research
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Sınıf Öğretmenlerinin Kültürlerarası Öğretmenlik Yeterliklerine İlişkin Deneyimleri
Serkan ÇELİK1, Gözde ÖZENÇ İRA2
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Mülteci öğrencilere verilen eğitimin sürdürülebilir duruma gelebilmesi için öğretmenlerin mesleğinde sahip olmaları
gereken kültürlerarası yeterliklerine yönelik eğitimcilerin ortak bir anlayışa varmaları önemlidir. Türkiye bugün 3,5
milyonun üzerinde Suriyeliye ev sahipliği yaparak dünyanın en yoğun mülteci barındıran ülkesi durumundadır. T.C.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı resmi verilerine göre, Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli
sayısı toplam 3 milyon 658 bin 250 kişiye ulaşmıştır. TEDMEM’ in 2019 yılında yayımladığı Eğitim Değerlendirme
Raporu’na göre, Türkiye’de Suriyeli öğrencilerin okul öncesinde okullaşma oranı %33,59, ilkokulda %96,30,
ortaokulda %58,13, lisede %26,38’dir. İlkokul sonrasında mülteci öğrencilerin okula devam oranları düşmektedir.
Mülteci öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri, kültürel duyarlık ve etkileşimin güçlü olduğu bir ortamda nitelikli
bir eğitim almaları, geleceğin etkin vatandaşları olabilmeleri için önem arz etmektedir. Yapılan araştırmalar, mülteci
öğrencilerin eğitim ve öğretim yaşantıları sürecinde sosyal, psikolojik, kültürel açıdan birçok sorunla başa çıkmak
zorunda kaldığını göstermektedir. Bu sorunlara uzun vadeli çözümler üretebilmek için eğitimin kültürel değerlere ve
farklılıklara duyarlı, kapsayıcı olması gerekmektedir. Özellikle ilkokul döneminde öğrencilerin eğitim sistemini
tanıyabilmeleri, sosyal uyum sağlayabilmeleri, dolayısıyla öğrencilerin okula bağlılıklarını güçlendirmeleri üzerinde
sınıf öğretmenleri önemli bir rol üstlenmektedir. Toplumun değişen ve gelişen ihtiyaçları ile öğretmenlerin sahip
olması gereken mesleki yeterlikleri sürekli biçimde yenilenmektedir. Kapsayıcı eğitimin toplumsal bir ihtiyaç haline
geldiği gerçeği, mülteci öğrencilerin öğretmenlerinin bir öğretmenin sahip olacağı niteliklere ek olarak, kültürlerarası
yeterliklere de sahip olmasını gerektirmektedir. Alanyazında kültürlerarası yeterliklere odaklanan araştırmalar
öğretmenlerin mesleki yeterliklerini; öğretim çeşitliliği, motivasyon ve sosyal destek, kültürel özellikler ve iletişim,
dil öğretimi boyutları ile açıklamaktadır. Ancak Türkiye’de öğretmenlerin mesleki açıdan sahip olması gereken
kültürlerarası yeterliklerine odaklanan akademik çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu araştırmanın genel amacı, sınıf
öğretmenlerinin kültürlerarası öğretmenlik yeterliklerine ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırma betimsel türde
nitel bir çalışmadır. Araştırmanın katılımcıları, sınıf öğretmeni olmaları, mülteci öğrencilere eğitim
deneyimi bulunması, gönüllü katılım göstermeleri yönüyle ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Veriler 2019-2020
eğitim-öğretim yılının güz döneminde, Ankara'da mültecilerin yoğun olarak ikamet ettikleri Altındağ ve Demetevler
ilçesinde çalışmakta olan sekiz sınıf öğretmeniyle yapılan görüşmeler neticesinde, iki oturumda elde edilmiştir. Veriler
yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Her oturum yirmi ile elli
dakika arasında sürmüştür. Araştırmanın inandırıcılığı için veriler birden fazla araştırmacı tarafından yansız biçimde
analiz edilmiş ve ulaşılan kodlamalar karşılaştırılmıştır. Araştırma analizi sonucunda kültürlerarası öğretmenlik
yeterliklerine ilişkin görüşler; öğretmenlerin mesleki bilgileri, mesleki becerileri, tutum ve değerleri olmak üzere üç
temada belirlenmiştir. Bu üç tema içerisinde öğretmenler, mesleki bilgi temasında; kültürel ifadeyi sağlayan ve dil
öğrenimini hızlandıran bir araç olarak sanatı kullanma ve öğretimi çeşitlendirme bilgisini vurgulamıştır. Mesleki
beceri temasında; öğretim sürecinde kültürlerarası çeşitliliği dikkate alabilme, öğrencileri sosyal yönden
destekleyebilme, kültürlerarası iletişimi güçlendiren ders araç gereci hazırlayabilme, açık etkileşim ortamı
oluşturabilme olarak belirtilmiştir. Tutum ve değerler kapsamında; öğretmenlerin olumlu bir okul iklimi oluşturma,
ailelerle sürekli iletişimde kalmada istekli olma, okulda kültürlerarası öğrenme alanları oluşturmada öncü olma
yönlerine vurgu yapılmıştır. Öğretmenlere göre, dil, eğitim politikaları, okulun fiziksel ve finansal imkânları kaynaklı
birçok sorun öğretmenlerin yeterliklerini işe koşmada engeldir. Öğretmenlerin genel mesleki yeterliklerine
kültürlerarası yeterlik alanlarının belirlenerek eklenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimler: kültürlerarası yeterlik, sınıf öğretmenliği, mesleki yeterlik
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Öz Gözlem Tekniği Üzerine Yansıtıcı Düşünmenin Mesleki Gelişime Katkısı: Öğretmen Bakış Açısı
Zerrin TOKER1, Sühendan ER2, Seçil YÜCELYİĞİT3
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Etkili öğretim ile ilgili yapılan araştırmalar, yansıtıcı düşünmenin öğretim niteliğini arttırmada önemli bir rolü
olduğunu ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin, kendi öğretim sürecine yönelik olarak öz gözlem yapması ve bunun
üzerine yansıtıcı düşünmelerinin hem öğretim süreçlerine hem de genel olarak mesleki gelişimlerine katkısı olacağı
düşünülmektedir. Bu çalışma öğretmenlerin mesleki gelişiminde öz gözlem tekniğinin ne derece yararlı olabileceği
hakkında
görüşlerini
belirlemek
amacıyla
gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada
nitel
araştırma
yöntemlerinden betimsel analizden yararlanılmıştır. Çalışma için öğretmenlerin demografik verilerinin toplandığı ve
araştırma sorularının yer aldığı çevrimiçi olarak doldurulabilecek form hazırlanmıştır. Formda katılımcılara,
demografik verilerinin elde edilmesi amacıyla yaş, branş, mesleki deneyim(yıl olarak), öğrenim derecesi, mezun
olduğu okul, mevcut görev yaptığı okul seviyesi, türü soruları sorulmuştur. Bunun dışında çalışmaya katılan
öğretmenlere ders verme sırasında sadece kendilerini kaydetmelerinin ve sonrasında kendilerini izleyip, yansıtma
tekniğini kullanarak süreci değerlendirmelerinin mesleki gelişimlerine ne derece katkı sağlayabileceğini belirlemek
üzere 4 soru sorulmuştur: 1. Dersinizi videoya kaydetmenin öğretiminizi geliştirebilecek bir unsur olduğunu
düşünüyor musunuz? 2. Dersinizi videoya kaydederek izlemenin öğretiminizi geliştirebilecek bir unsur olduğunu
düşünüyor musunuz? 3. Dersinizin video kaydını izledikten sonra, öğretiminizle ilgili yansıtma yapmanın öğretiminizi
geliştireceğini düşünüyor musunuz? 4. Dersinizi videoya kaydedip, izledikleriniz üzerine yansıtma yapmanız genel
olarak mesleki gelişiminize etki eder mi? Formda yer alan araştırma soruları ile araştırma öncesinde pilot çalışma
gerçekleştirilmiştir. Formun erişim adresi önce ulaşılabilen öğretmenlere iletilmiş, sonra kartopu yöntemiyle katılımcı
sayısı arttırılmıştır. Çalışmaya farklı branş ve eğitim seviyelerinde görev yapan 94 öğretmen
katılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin freakans ve betimsel analizleri yapılarak öğretmenlerin derslerini
videoya kaydetmeleri ve video kaydını izleyip yansıtma yapmalarının öğretim ve mesleki gelişimlerine etkisi
konusundaki görüşlerine dair tanımlamalar ve yorumlamalar yapılmıştır. Buna göre öğretmenlerin %72'si ders
sırasında dersin video kaydını almalarının, %83'ü daha sonra bu kaydı izlemenin, %85'i izledikleri kayıtlar üzerinden
yansıtma yapmanın öğretimlerini geliştireceği, %83’ünün bu sürecin genel olarak mesleki gelişimlerine olumlu katkı
sağlayacağı görüşünü paylaşmıştır. Araştırmanın açık uçlu sorularına verilen cevaplar öğretim ve mesleki gelişime
yönelik olarak belirlenen temalara göre düzenlenmiş ve düzenlenen veriler yorumlanarak öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: yansıtma, öz gözlem, mesleki gelişim, öğretmen eğitimi
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Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Metaforik Algıları
Nuray KURTDEDE FİDAN1
1
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Çocuk hakları çocuğun insan olması, bakıma ve özene gereksinim duyması nedeniyle doğuştan sahip olduğu haklardır.
Bireyin sahip olduğu ve yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan çocuk hakları bireyin barınma, sağlık, eğitim gibi
haklarını içerisinde barındırmaktadır. Bu haklar dünya üzerinde din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün çocukların
doğuştan kazandığı haklardır. Çocuğun hayatında önemli olan bir diğer konu ise fiziksel, psikolojik veya cinsel
sömürüye karşı korunma haklarıdır. Bu hakların evrenselliği dünya üzerindeki bütün çocukları kapsamaktadır.
Ülkemizde çocuk haklarına yönelik ilk adım 1990 yılında Çocuk Hakları Sözleşmesi imzalanarak ve 1995 yılında
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kabul edilen bu sözleşme ile çocukların temel hakları güvence altına
alınmıştır. Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı, geleceğin öğretmenleri olacak öğretmen adaylarının çocuk haklarına
yönelik algılarını metaforlar yoluyla belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma, nitel araştırma yöntemi
desenlerinden olgubilim deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir Bu araştırmanın katılımcılarını, 2017-2018 eğitim
öğretim yılında bir devlet üniversitesinin, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğrenim gören toplam 300
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler metafor yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Katılımcılardan “Çocuk
hakları……...gibidir. Çünkü………..” ifadesinin yazılı olduğu görüş bildirme formunu doldurmaları istenmiştir.
Verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Sonuçta öğretmen adaylarının, 264 metafor geliştirdikleri
görülmüştür. Yapılan analizler sonucu elde edilen veriler 5 kategoride toplanmıştır. Geliştirilen metaforlar Çocuk
Hakları Sözleşmesinde yer alan maddelerden hareketle benzer yönlerine göre “Yaşama Hakkı”, “Korunma Hakkı”,
“Gelişme Hakkı”, “Katılım Hakkı” ve “Diğer” olmak üzere 5 kategoride toplanmıştır. Üretilen metaforların ait olduğu
kavramsal kategoriler incelendiğinde öğretmen adaylarının
“yaşama hakkı kategorisinde en fazla, diğer
kategorisinde en az metafor geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. “Korunma hakkı” kategorisinde “kalkan” en fazla
üretilen metafordur. Öğretmen adayları çocuğun daha çok korunma altına alınması gerektiğini “duvar, kanun,
şemsiye” gibi kelimelerle ilişkilendirmişlerdir. Katılım hakkı kategorisinde, en fazla “özgürlük” yazılmıştır. Öğretmen
adayları özgürlük bağlamında çocuk haklarına “çocuğun sesi, düşüncelerini ifade etmesi” gibi anlamlar
yüklemişlerdir. Gelişim hakkı kategorisinde, öğretmen adaylarının en fazla yazdığı kavram çiçektir. Öğretmen
adayları metaforlarında, çocuğun koşulsuz sevgiyle büyütülmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Yaşama hakkı
kategorisinde ise, su en fazla üretilen metafordur.. Öğretmen adayları çocuk haklarını daha çok çocuğa sunulması
gereken temel yaşam ihtiyaçları olarak ele almışlardır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, hak, çocuk hakları, öğretmen adayları, metafor

87

III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

ITEAC 2019

III.International Teacher Education Accreditation Congress

Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Algıları İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları
Betül ALPTEKİN1, Şenay SEZGİN NARTGÜN2
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Bu çalışmada öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ve öğretmenlik mesleğine yönelik algılarını tespit
ederek, bu algılar arasında ilişki olup olmadığını saptamak amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeli ile yürütülen
araştırmada elde edilen veriler, 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Pedagojik Formasyon öğrenimi gören 600 öğretmen adayından elde edilmiştir. Bu çalışma ile ilgili nicel veriler
Zeyneloğlu ve Terzioğlu (2011) tarafından geliştirilmiş olan Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRT) ile
Üstüner (2006) tarafından geliştirilmiş olan Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖMYTÖ) ile
toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, Kruskal Wallis, Mann
Whitney U testleri kullanılmış; belirtilen algılar arasında ilişki olup olmadığı Spearman rho Sıra Farkları Korelasyon
katsayısı ile belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rolleri algıları “cinsiyet”
değişkenine göre kadınlar lehine farklılık göstermektedir. Öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin
algıları ölçeğin toplamında ve alt boyutlarında “medeni hal” değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemiştir.
Öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algıları ölçeğin alt boyutlarında ve toplamında “yetiştiği
coğrafi bölge” değişkenine göre, toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeğinin geneli ve evlilikte cinsiyet rolü alt
boyutunda grupların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Öğretmen adaylarının
toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algılarına yönelik ölçeğin tamamı ve alt boyutları ile” yetiştiği şehir türü”
değişkenine göre toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeğinin genelinde ve tüm alt boyutlarında anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür. Grupların ortalamaları incelendiğinde anlamlı farkın şehir grubunun lehine olduğu görülmektedir.
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına ilişkin algıları arasında “cinsiyet”, “yetiştiği coğrafi
bölge”, “yetiştiği şehir türü” değişkenleri anlamlı fark ortaya çıkarmamıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumları arasında “medeni hal” değişkeni algılar arasında fark oluşturmuştur. Grupların
ortalamaları incelendiğinde anlamlı farkın evli grubun lehine olduğu görülmektedir. Öğretmenlik mesleğine yönelik
tutum ölçeği ile toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeği, eşitlikçi cinsiyet rolü, evlilikte cinsiyet rolü ve erkek cinsiyet
rolü alt boyutlarına ilişkin algılar arasında pozitif yönlü düşük düzeyli anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Algısı, Öğretmenlik Mesleği, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum
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Raising Awareness about Data-Driven Learning as a Tool for Corrective Feedback among Tertiary Level
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As the pre-service and in-service teacher education programs try to improve their quality, they deem to include current
trends into their course of studies. Similarly, foreign language education departments need to update their curricula to
meet this need. Being among these current trends, Data-Driven Learning (DDL) (Johns, 1991, pp. 101) has been one
of the widely accepted approaches in foreign language education (Boulton, 2009). Basically, DDL provides language
learners an authentic opportunity to see how the utterances are used in real contexts (Gilquin & Granger, 2010). Using
corpora in language education also supports language learners in terms of autonomous learning (Reinhardt, 2010).
Considering the positive effects of DDL on language learners (Daskalovska, 2015; Chen, Huang, Chang, & Liou,
2015; Oghigian & Chuo, 2012; Ozer et al., 2019; Poole, 2016), teacher education on using DDL becomes highly
important to improve the quality of language education. However, teacher education on DDL has not gained much
attention (Asik, 2017). Thus, the aim of this study is to increase language instructors’ awareness about using corpora
in an effective way to give feedback to language learners at tertiary level. The presenters will share the findings of the
qualitative and quantitative data collected after around ten English language instructors teaching at a state university
attended a four-hour workshop. This interactive workshop has provided information about the corpus and the
applicability of the DDL in language education, especially while giving feedback to language learners. The
preliminary findings indicate that although DDL seems to be an effective approach in language education, instructors
need face-to-face interaction to talk about the use of corpora in language education. Therefore, the study will add to
the literature to show the necessity of the addition of DDL instruction not only to the teacher education programs but
also in-service professional development activities. In line with the findings, several implications and practical
applications will also be provided.
Keywords: Teacher education, Data-Driven Learning, continuing professional development

89

III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

ITEAC 2019

III.International Teacher Education Accreditation Congress

Dijital Hikayelerle Desteklenen Rehberli Araştırma-Sorgulama Yaklaşım ile İşlenen Fen Derslerinin Öğrenci
Tutumlarına Etkisi
Merve Berika DURMUŞ1, Ayşe SERT ÇIBIK2
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Bu çalışmada, 6. sınıf Fen Bilimleri ‘‘Güneş Sistemi ve Tutulmalar’’ ünitesinin dijital hikâyelerle desteklenen rehberli
araştırma-sorgulama yaklaşımı etkinlikleri ile işlenmesi sürecinin, öğrencilerin araştırma-sorgulamaya yönelik
tutumlarına etkisinin derinlemesine incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma-sorgulama yaklaşımı, Fen Bilimleri
öğretim programının temelini oluşturmaktadır. Buna göre; öğretmen, öğrencilerinin araştırma ruhunu geliştirmek için
onları cesaretlendirmelidir (MEB, 2018). Bu yaklaşımla işlenen dersler, internete erişim imkânı tanıyan, çeşitli bilgi
kaynaklarını içinde barındıran, sınıfın grup çalışmasına uygun hale getirildiği, öğrenci merkezli ortamlarda gerçekleşir
(Parsa, 2016). Dijital hikâye yöntemi, herhangi bir konu üzerine araştırma yapma, ilginç bir hikâye oluşturma,
bilgisayar ortamında uygun çoklu ortam araçları ile hikâyeyi bir araya getirme ve kaydetme aşamalarından meydana
gelir. Dijital hikayeler, en az 2 en fazla 10 dakika süren dijital ortam materyalleridir ve sınıfta teknoloji kullanımıyla
ilgili birtakım engelleri ortadan kaldırmada etkili öğretim materyalleridir (Robin, 2008). Çalışma, 2019-2020 EğitimÖğretim yılının Ekim ayı süresince Muş ilinin Bulanık ilçe merkezine yaklaşık kırk kilometre mesafede bulunan bir
köy ortaokulunda, dersin öğretmeni tarafından 27 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nicel ve nitel araştırma
tekniklerinin bir arada kullanıldığı karma yöntem araştırma desenlerinden gömülü desen kullanılmıştır (Yıldırım ve
Şimşek, 2018, s.326). Çalışmanın nicel boyutunda deney öncesi araştırma desenlerinden tek grup ön test-son test
araştırma deseni kullanılmıştır (Best ve Kahn, 2017, s.193). Nicel veriler Ozan, Korkmaz ve Karamustafaoğlu
tarafından 2016 yılında geliştirilen ‘‘Araştırma Sorgulamaya Yönelik Tutum Ölçeği (ASYTÖ)’’ ve araştırmacı
tarafından hazırlanan demografik sorular yoluyla elde edilmiştir. ASYTÖ 13 maddelik beşli likert tipi bir ölçektir.
Demografik sorular, öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojisi araç gereçlerine erişim durumlarını ve bilgisayar
kullanabilme seviyelerini tespit etmeye yönelik sorular içermektedir. Nitel veriler, grup günlükleri ve araştırmacı
tarafından geliştirilen gözlem formu kullanılarak elde edilmiştir. ASYTÖ ön test puanlarına göre alt, orta ve üst
gruptan öğrencilerin bulunduğu, heterojen yapıdaki 6 grup, dört hafta boyunca çalışmalarını birlikte yürütmüş ve her
dersin sonunda grup günlüklerini birlikte yazmışlardır. Araştırma-sorgulama yaklaşımının ortam, öğretmen, öğrenci
ve işleniş açısından takip edilebilmesi amacıyla oluşturulan gözlem formu, araştırmacı ve dışarıdan bir gözlemcinin
katılımıyla günlük olarak doldurulmuştur. Bu çalışma kapsamında, 6. sınıf Fen Bilimleri müfredatını yapısal ve içerik
olarak destekleyecek biçimde hazırlanan dijital hikâye ders materyallerinin öğretmenler için emsal niteliğinde olduğu
düşünülmektedir. Aynı zamanda çalışmanın, alanyazında daha önce bir arada kullanılmayan araştırma-sorgulama
yaklaşımı, dijital hikâye yöntemi ve astronomi uzay bilimleri konularını birleştiriciliği yönünden alana katkı sağlaması
beklenen özgün bir çalışma olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dijital Hikâye, Rehberli Araştırma-Sorgulama, Tutum
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Pedagojik bilgi, bir öğretmenin öğrenme ve öğretme yöntemleri ve süreçleri hakkında sahip olduğu derinlemesine
bilgi olarak açıklanmaktadır ve pedagojik bilgiye sahip bir öğretmen, öğrencilerin bilgiyi nasıl edindikleri ve
yapılandırdıklarını, ayrıca öğrenmeye yönelik olumlu tutumları nasıl geliştirdiklerini bilebilmektedir (Koehler ve
Mishra, 2009). Bu nedenle, herhangi bir öğretim alanında, öğretmenin pedagojik bilgiye sahip olması gerekli
görülmektedir (Shulman, 2000). Bu doğrultuda pedagojik bilgi, öğretmen adaylarına Eğitim Fakültesi bünyesinde
verilmektedir. Bunun yanı sıra öğretmen ihtiyacının karşılanamaması gibi sebeplerle farklı dönemlerde eğitim
fakültesi mezunu olmayanların öğretmen olmasını sağlamak amacıyla çeşitli sertifika programları da açılmıştır ve bu
sertifika programlarından pedagojik formasyon programı hala uygulanmaktadır (Eraslan ve Çakıcı, 2011). Ancak
öğretmen ihtiyacının karşılanamaması ve benzeri sebeplerle eğitim fakültesi dışından da öğretmen sağlanması, nitelik
problemini de beraberinde getirmiş ve öğretmen yeterlilikleri açısından çeşitli sorunlara yol açmıştır. Bu sorunlardan
yola çıkarak ilgili çalışmada, eğitim fakültesi ve pedagojik formasyon gruplarındaki İngilizce öğretmenlerinin mesleki
yeterliliklerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaca yönelik olarak cevap aranan alt
amaçlar şu şekildedir: 1) İki grubun alan bilgisi konusundaki yeterliliklerine ilişkin görüşleri nelerdir? 2) İki grubun
öğretme-öğrenme sürecini yönetme konusundaki yeterliliklerine ilişkin görüşleri nelerdir? 3) İki grubun rehberlik
hizmetleri konusundaki yeterliliklerine ilişkin görüşleri nelerdir? 4) İki grubun kişisel ve mesleki özellikler
konusundaki yeterliliklerine ilişkin görüşleri nelerdir? Bu amaç doğrultusunda nitel veri toplama teknikleri ile ele
alınan bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılacaktır. Yazarlar tarafından hazırlanan yarı
yapılandırılmış görüşme formu, alan uzmanlarının onayı ile gerekli düzenlemeler yapılarak veri toplama aracı olarak
kullanılacak ve 10 eğitim fakültesi mezunu ile 10 pedagojik formasyon eğitimi sertifikasına sahip toplam 20
katılımcıya uygulanacaktır. Verilerin analizinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılacaktır. Betimsel analiz; elde
edilen verilerin daha önceden belirlenen temalara göre özetlenip yorumlandığı, katılımcıların görüşlerini çarpıcı bir
biçimde yansıtmak amacıyla sık sık doğrudan alıntıların kullanıldığı ve elde edilen sonuçların temalar çerçevesinde
yorumlandığı analiz tekniğidir (Yıldırım ve Şimşek, 2003). Bu doğrultuda görüşme formundan elde edilen veriler;
alan bilgisi, öğretme-öğrenme sürecini yönetme, rehberlik hizmetleri ve kişisel ve mesleki özellikler olmak üzere
öğretmen yeterliliklerine göre 4 tema -alt amaçlar- çerçevesinde yorumlanacaktır. Çalışmanın sonuçlarının pedagojik
formasyon programına ilişkin öneriler getireceği ve öğretmen eğitimi niteliğinin geliştirilmesi hususunda alanyazına
katkıda bulunacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: öğretmen eğitimi, mesleki yeterlilikler, eğitim fakültesi, pedagojik formasyon
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21.yy Öğretmenlik Becerileri ve Eğitim Konusunda Öğretmen Görüşleri
Seval NACİ1, Cemil ÖZTÜRK2
1

Marmara Üniversitesi

2

Marmara Üniversitesi

Toplumlar insanlık tarihinden günümüze sürekli yeni gelişmelere imza atmışlar ve değişimlere öncülük etmişlerdir.
Her yüzyılda hızla gerçekleşen bu değişimler insanların yaşam şartlarını, ekonomik faaliyetlerini, kültürlerini, vb.
etkilemektedir. İnsanlar gelişim ve ilerlemenin ışığında farklılık gösteren her yeni yüzyılı yeni bir isimle
adlandırmışlardır. Teknoloji ve bilimin ışığında ilerleyen 21. Yüzyıla ise "Bilişim Çağı" ismini vermişlerdir (Yıldız,
2018). Bilişim teknolojilerinin hızla geliştiği bu dönem sağlıktan, eğitime birçok alanda değişik yöntem ve tekniğin
kullanılmasını sağlamıştır. Ayrıca bu gelişmelere bağlı olarak birçok eski meslek önemini yitirmiş ve yeni meslekler
ortaya çıkmıştır. Tüm bu gelişmelere bağlı olarak eğitim ihtiyaçlarının da değişim gösterdiği görülmektedir. Bu
bağlamda derse giren öğretmenlerin öğrencilerin hızlarına ayak uydurabilmeleri ve eğitim ihtiyaçlarına cevap
verebilmeleri için kendilerini sürekli geliştirmeleri ve güncellemeleri gerekmektedir. 21. Yüzyıl öğretmenleri
öğrendikleri yeni yöntem ve teknikleri mevcut duruma uyarlayarak kullanabilmeli ve öğrencilerin sınıf içi
etkinliklerde aktif rol oynamasını, öğrenme öğretme süreci içerisinde daima yer almasını sağlayabilmelidir (Wiske,
Sick ve Wirsig, 2011). Çalışmamızda kendini geliştirip güncellemeyi ilke edinen 21. Yüzyıl öğretmenlerinin beceri
ve değerleri kazandırmak adına hangi etkinlik ve uygulamalara yer verdikleri ve hangi eğitimlerde yer aldıkları
araştırılmıştır. Öncelikle, çalışmamıza ışık tutması adına İstanbul Merkezinde yer alan bir özel okulda çalışan farklı
branşlardaki öğretmenlere açık uçlu sorulardan oluşan “Google Form” gönderilmiş ve öğretmenlerin sorulara vermiş
oldukları cevaplar ışığında konu ile ilgili görüşleri alınmıştır. Bunun yanında araştırmamızla benzer özellik taşıyan
farklı çalışmaların incelenmesi adına nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman
incelemesi araştırılan konu ile ilgili bilgilerin olduğu materyallerin bir araya getirilerek analiz edilmesini
sağlamaktadır. Nitel araştırmalarda birebir gözlemin ve görüşmelerin yapılamadığı anlarda ya da araştırmanın
geçerliliğini artırmak amacıyla doküman incelemesi yöntemi kullanılabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Araştırma problemi ile ilgili çeşitli kaynakların incelenmesi konu ile ilgili daha kapsamlı bilgi edinilmesi için avantaj
sağlamaktadır (Baş ve Akturan, 2017). Araştırmanın sonunda öğretmenlerin 21. Yüzyıl becerilerine sahip olabilmeleri
için gelişmelerden haberdar olmaları ve bu gelişmelere ayak uydurabilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle
öğretmenlerin eğitim ile ilgili tüm yenilikleri takip etmeleri ve öğrencilerinin gelişimlerine katkı sağlama konusunda
etkili olabilecek tüm öğretmen eğitimlerine katılmaları gerekmektedir. Ayrıca, öğretmen adaylarının eğitimlerini
sürdürdükleri eğitim fakülteleri tarafından; görevlerine devam eden öğretmenlerin ise çalıştıkları kurumlar tarafından
desteklenmeleri, ekonomik desteğin yanı sıra eğitim süresi içerisinde gerekli izin ihtiyacının da karşılanması
gerekmektedir. Sınıf içinde öğrenme ortamlarının oluşturulması, etkinliklerin planlanarak öğrenci ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi için öğrenciyi tanımak, öğrencilerin özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini, öğrenme biçimlerini
önceden bilmek gerekmektedir (Göksün ve Kurt, 2017). Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek,
yorum yeteneğini güçlendirecek, araştırma ve sorgulama yapmalarını destekleyecek etkinlik ve uygulamalar
öğrencilerin olayları farklı boyutlarıyla ele almalarını ve çok yönlü düşünmelerini sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Beceri, tutum, değer, bilişim
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İlkokul’da Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: İskilip Örneği
Muammer CENGİL1
1

Hitit Üniversitesi

Araştırmamızın amacı Çorum ili İskilip İlçesinde çalışan İlkokul Öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyini ve
etkileyen değişkenleri belirlemektir. Örgütsel bağlılık konusu 1970’lerden beri pek çok araştırmada ele alınan bir
konudur. Çalışanların iş yerindeki verimlilikleri, işyerine aidiyetleri, iş yerinden memnuniyetsizlikleri vb. örgütün
genelini ilgilendiren bir konudur. Bu yüzden de örgütsel bağlılık konusunun araştırılması yönetim bilimi açısından
önem arzetmektedir. Çalışma 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Çorum ili İskilip ilçe merkezinde
İlkokullarda görev yapan Öğretmenler üzerinde yapılacaktır. Araştırmada katılımcıların sosyodemografik bilgilerinin
ve meslekleriyle ilgili genel görüşlerinin öğrenilmesi için daha önceki çalışmalardan yararlanılarak araştırmacı
tarafından geliştirilmiş kişisel bilgi formu ve “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılacaktır. Kişisel Bilgi Formu; cinsiyet,
yaş, medeni durum, çocuk sayısı, görev süresi, eğitim durumu, mesleklerini sevme durumları, mesleki yeterlilik
durumları ve başka bir kurumda çalışmak isteme ve bunun nedenleri ile ilgili sorular içeren bir formdur. Çalışanların
örgütsel bağlılık seviyelerini ölçebilmek için ise “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” (Organizational Commitment
Questionnaire – OCQ ) kullanılacaktır. Ölçek, Lyman W. Porter, Richard M. Steers, Richard T. Mowday tarafından
1974 yılında geliştirilmiş olup 15 sorudan oluşmaktadır. Örgütsel Bağlılık Ölçeği; bağlılığı, bireyin örgütte kalma
isteği, örgüt başarısı için çaba göstermesi, örgütün amaç ve değerlerine inanması ve onları benimsemesi faktörlerine
yönelik sorular ile değerlendirmektedir. Her katılımcının bağlılık seviyesi ise ölçeğe verdiği cevaplardan elde ettiği
toplam puan ortalaması (mean) ile tespit edilmektedir. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesi için SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) paket programı kullanılacaktır. Anlamlılık düzeyi P<0,05 olarak kabul edilmiştir.
Analizlerde kullanılması planlanan istatiksel yöntemler ise güvenilirlik analizi, frekans analizleri, her değişken için
ayrı ortalama ve standart sapmaların belirlenmesi ve regresyon analizidir. Bu çalışma ile İlkokul Öğretmenlerinde
örgütsel bağlılığı oluşturan kurumsal ve bireysel nedenler tespit edilerek elde edilen bulgular ışığında gerekli
durumlarda hizmet içi eğitim programlarının oluşturulması ve kurumsal değişikliklere gidilmesi ile ilgili veriler
oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca literatüre konuyla ilgili anlamlı bir katkı da sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, İlkokul Öğretmenleri, Milli Eğitim
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Lise’de Görev Yapan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri: Çorum Örneği
Muammer CENGİL1
1

Hitit Üniversitesi

Araştırmamızın amacı Çorum ilinde çalışan Lise Öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyini ve etkileyen değişkenleri
belirlemektir. Tükenmişlik sendromu; işi gereği insanlarla yoğun ilişki içerisinde olan bireylerde görülen, duygusal
tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissinin kaybı şeklinde üç boyutu olan bir sendromdur. Özellikle hizmet
sektöründe çalışan kişilerde aşırı iş stresinden dolayı işe dönük duygusal tükenme, hizmet verilen bireylere karşı
duyarsızlaşma ve kişisel başarı duygusunda azalma olarak kendisini gösteren tükenmişlik sendromu ilk olarak örgütsel
stres üzerinde yoğun çalışmaları olan Freudenberger tarafından tespit edilmiş, daha sonra da Maslach ve Jackson
tarafından geliştirilmiştir. Tükenmişlik üzerine yapılan ilk çalışmalar sağlık çalışanları, sosyal hizmet uzmanları,
öğretmenler vb. meslekleri gereği diğer insanlarla ikili ilişkilerde bulunmak zorunda olan meslek grupları üzerinde
yoğunlaşmış daha sonraları ise asker, polis, yöneticiler vb. diğer meslek gruplarına yönelmiştir. Çalışma 2019-2020
Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Çorum merkez’de Liselerde görev yapan Öğretmenler üzerinde yapılacaktır.
Araştırmada katılımcıların sosyodemografik bilgilerinin ve meslekleriyle ilgili genel görüşlerinin öğrenilmesi için
daha önceki çalışmalardan yararlanılarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş kişisel bilgi formu ve tükenmişlik
düzeylerini ölçmek için Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılacaktır. Kişisel Bilgi Formu; Cinsiyet, yaş, medeni
durum, çocuk sayısı, görev süresi, eğitim durumu, mesleklerini sevme durumları, mesleki yeterlilik durumları ve başka
bir kurumda çalışmak isteme ve bunun nedenleri ile ilgili sorular içeren bir formdur. Maslach Tükenmişlik Ölçeği
(MTÖ) ise; Çalışanların tükenmişlik düzeylerini ölçmek için Maslach tarafından geliştirmiş ve Ergin tarafından
Türkçe tercümesi ile birlikte geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış bir ölçektir. Ölçek kişinin “Duygusal Tükenme”,
“Duyarsızlaşma” ve “Kişisel Başarı” alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirliği ayrıca Çam ve
Çapri tarafından da incelenmiştir. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesi için SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) paket programı kullanılacaktır. Kişisel bilgi formunda yer alan bağımsız değişkenler ile Maslach
Tükenmişlik Ölçeğinden alınan puanların karşılaştırılması Kruskal Wallis testi kullanılarak yapılacaktır. Anlamlılık
düzeyi P<0,05 olarak kabul edilmiştir. Bu çalışma ile Lise Öğretmenlerinde tükenmişliği oluşturan kurumsal ve
bireysel nedenler tespit edilerek elde edilen bulgular ışığında gerekli durumlarda hizmet içi eğitim programlarının
oluşturulması ve kurumsal değişikliklere gidilmesi ile ilgili veriler oluşturulmuş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Lise Öğretmeni, Maslach Tükenmişlik Ölçeği
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İlk Yılında Yeni İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı: Öğrenci ve Akademisyen Görüşleri
Gökhan ÖZTÜRK1
1

Anadolu Üniversitesi

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 2018 yılı itibariyle, öğretmen yetiştirme programlarında yeniliğe gitmiş ve
programların yapılarında, kredi sayılarında, ders türleri ve içeriklerine ciddi değişiklikler yapılmıştır. 2018-2019
akademik yılı itibariyle ilk kez uygulanmaya başlanan bu programların, programa kayıtlı öğrenciler ve bu
programlarda ders giren akademisyenler tarafından nasıl algılandığının araştırılması, uygulamanın yeni olması
sebebiyle ciddi önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bu çalışma, İngilizce öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin ve
akademisyenlerin YÖK tarafından 2018 yılından itibaren uygulamaya koyulan İngilizce öğretmenliği lisans
programının ilk yılı ile alakalı görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya, dört farklı devlet üniversitesinin
İngilizce öğretmenliği birinci sınıfında öğrenim gören 20 öğretmen adayı ve programın birinci sınıf derslerine giren 5
akademisyen katılmış, katılımcılar amaca dayalı örneklem yoluyla belirlenmiştir. Çalışmanın verileri 2018-2019
akademik yılının bahar döneminde öğrencilere ve akademisyenlere dağıtılan açık uçlu sorularla toplanmış ve sorulan
sorulara bağlı kalarak lisans programındaki ilk yıllarıyla alakalı görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Yazılı olarak
toplanan görüşler betimleyici içerik analizine dayanarak analiz edilmiş ve araştırma sorularına uygun kısımlar,
bulguların raporlanmasında kullanılmak üzere katılımcıların verdiği cevaplardan doğrudan alınmıştır. Sonuçlar,
öğrencilerin programda geçirdikleri ilk yıldan pek de memnun olmadıklarını ve programın birçok noktada
eksikliklerinin olduğunu ortaya koymuştur. Öğrenciler, programın ilk yılında Türkçe ders sayısının İngilizceden fazla
olması, İngilizce derslerin haftalık ders sayılarının yetersiz olması, ileri seviye dilbilgisi dersinin eksikliği ve ilk yıl
eğitim bilimleri derslerinin gereksizliği gibi hususları programın temel olumsuzlukları olarak görmüş ve programın
ilk yılının ihtiyaç duydukları ileri seviye dil becerilerini geliştirmede eksik kaldığını belirtmişlerdir. Diğer taraftan,
programda derse giren akademisyenlerin görüşleri öğrencilerin görüşleri ile paralellik göstermiş, ders türleri, ders
saatlerinin yetersizliği ve ders içeriklerinin YÖK tarafından belirlenmesi gibi hususlar temel sorunlar olarak
belirtilmiştir. Öğrenciler, genel kültür seçmelisi olarak verilen yabancı dil derslerini ve programın pek zorlayıcı
olmamasını olumlu taraflar olarak görürken, akademisyenler mevcut programın ilk yılının öncekine kıyasla hiçbir
olumlu tarafının olmadığını belirtmişlerdir. Son olarak, çalışmanın bulguları alanyazın ışığında tartışılmış ve İngilizce
öğretmenliği lisans programının geliştirilmesi için bazı öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İngilizce öğretmenliği, öğretmen yetiştirme
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Sosyal Bilgiler Dersinde Stratch Kodlama Programından Yararlanma: Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerin
Görüş ve Uygulamaları
Nuray KURTDERE FİDAN1, Tuğçe ÖZDEN ÇINAR2
1
2

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi

Son yıllarda dijital eğitimin küçük yaşlardan itibaren gerçekleştirilmesi gerektiği anlayışıyla birlikte bu eğitimi
mümkün kılacak daha basit uygulamalar geliştirildiği görülmektedir. Okulöncesi çağdan itibaren kullanılabilecek, her
yaş ve seviyeye uygun kodlama programları mevcuttur. Bilgisayarsız kodlama araçları cubetto, bee- bot, uğur böceği
ve bilgisayarlı kodlama programları kodu gamelab, makeblock, code.org gibi uygulamalar bunlardan bazılarıdır.
Öğrencilere temel algoritma bilgisini kazandırmayı hedefleyen bu programlarından biri de scratch’ tir. Scratch
bilgisayarlı kodlama programıdır; çevre okuryazarlığı, harita okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, araştırma,
girişimcilik, kanıt kullanma, karar verme, yenilikçi düşünme gibi pek çok temel becerinin geliştirilmesinde bu
programın işe koşulacağı etkinlikler uygulanabilir. Scratch pek çok farklı türde projeyi (hikayeler, oyunlar,
animasyonlar, simülasyonlar) desteklemek için çeşitlilik oluşturabilecek biçimde tasarlamış kişiselleştirilebilir bir
yapı taşıdığından etkinlikler konusunda kolaylaştırıcı bir rol de üstlenecektir. Scratch , MIT Medya Lab'ında yer alan
Lifelong Kindergarten grubunun bir projesi olup tamamen ücretsizdir. 8- 16 yaş grubu için tasarlanmış olmakla
beraber her yaştan insanın kullanabileceği bir programdır. 2005 yılından itibaren Sosyal Bilgiler Öğretim
programlarında etkinlik merkezli, bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencinin kendi yaşantılarını ve bireysel
farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimine olanak sağlayan yeni bir anlayışı temel yaklaşım olarak
benimsemiştir. Öğrenciler Sosyal Bilgiler dersine ait bilgi beceri ve değerleri öğrenirken pek çok kaynaktan
yararlanmaktır. Bu kapsamda, bu araştırmada Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin scratch programından yararlanarak
kendi tasarımlarını yapmaları sağlanmıştır. Bu doğrultuda, bu araştırmanın amacı, üstün/özel yetenekli öğrencilerinin
Sosyal Bilgiler dersinde scratch kodlama programından yararlanmaya yönelik görüşlerinin ve Sosyal Bilgiler dersinde
Scratch Kodlama Programı uygulamalarının belirlenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemi ile
gerçekleştirilmiştir. Örneklem belirlenirken amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi
tercih edilmiştir. Çalışmanın örneklemini üstün/özel yetenekli 6 kız ve 2 erkek öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrenciler
bilim ve sanat merkezinde etkinliklere devam etmekte olup Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı (BYFP)
aşamasındadır. Veriler görüşme tekniği ve öğrenci günlükleri aracılığıyla toplanmıştır. Scratch uygulaması
tamamlandıktan sonra yarı-yapılandırılmış sorulardan oluşan bir görüşme formu kullanılarak öğrencilerle yüz yüze
bireysel görüşmeler yapılmıştır. Verilerinin analiz edilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Katılımcılardan elde
edilen görüşme verilerinin analizi sonucu, Stratch programının tanımı ve özellikleri, scratch programının Sosyal
Bilgiler dersi ile ilişkisi ve scratch programının Sosyal Bilgiler dersinde uygulanmasına yönelik görüşler olarak üç
tema oluşturulmuştur. Araştırmanın bulguları, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersi işlenirken scratch programının
kullanımına yönelik olumlu yönde anlayışlara ve görüşlere sahip olduklarını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Scratch, Kodlama, Sosyal Bilgiler, Harita Okuryazalığı, Üstün/Özel Yeteneklilerin Eğitimi
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Eğitimciler İçin STEM Yaklaşımı ve Örneklerinin İncelenmesi
Çelebi ULUYOL1
1

Gazi Üniversitesi

Hızla değişen ve gelişen teknoloji ile tüm toplumların ihtiyaçları farklılaşmıştır. Bu noktadan hareketle özellikle
gelişmiş toplumlar geleneksel eğitim anlayışına alternatif olabilecek ve öğrenenleri farklı becerilerle donatabilecek
yaklaşımları arar hale gelmiştir. Bu yaklaşımlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve
dünyanın farklı ülkelerinde uygulamaya konulan STEM yaklaşımıdır. STEM, (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) eğitim modeli fen, matematik, teknoloji ve mühendisliği işbirliği içerisinde uygulamaya koyan bir
modeldir. Bu modelde amaç üst düzey düşünme veya 21. Yüzyıl becerisi olarak adlandırılan becerilere sahip bireyler
yetiştirmektir. Ülkemizde de son dönemde eğitimcilerin adını sıkça duyduğu konulardan birisi STEM olarak karşımıza
çıkmaktadır. Temel felsefesi bakımından STEM çalışmaları farklı disiplinlerde yapılan işbirliği ve koordinasyon
neticesinde proje temelli bir yaklaşım olarak düşünülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda ciddi gayret
göstermekte ve farklı projeleri hayata geçirmektedir. Eğitim ortamlarında STEM çalışmalarına öncülük eden
kurumların özel okullar olduğu ve özel okulların bu konuya çok ciddi emek harcadığı da bilinmektedir. Milli Eğitim
Bakanlığı ve özel okulların dışında akademik camianın da STEM yaklaşımına olan ilgisi oldukça yoğundur. STEM &
Makers Fest/Expo, büyük, küçük, yaşlı ve genç demeden tüm halkın bilim ve teknoloji ile etkileşimine olanak sağlayan
çok yönlü bir etkinliktir. Bu etkinliğin amacı; yaratıcı, eğitici, eğlenceli, problem çözme temelli, merak uyandırıcı ve
heyecanlandırıcı ürünler ve atölyeler oluşturarak katılımcıların STEM ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak bu
konudaki ilgilerini güdülemek ve canlı tutmaktır. Şimdiye kadar farklı illerde gerçekleştirilen bu etkinliğe 100.000’e
yakın kişi katılmış olup, etkinlik düzenlenen il ve etkinliğe katılan kişi sayısı her geçen gün artmaktadır. Alanyazın
incelendiğinde okullarda yapılan her türlü etkinliğin STEM bağlamında değerlendirildiği uygulamalara rastlamak da
mümkündür. Bu çalışmanın amacı STEM bağlamında konuyu tartışarak STEM etkinliklerine farklı disiplinlerden
somut örnekler vermektir. Örnekler sadece Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinleri ile sınırlı değildir.
Diğer derslerde de STEM örneklerinin neler olabileceğine yönelik somut örnekler verilecektir. Dolayısıyla bu
çalışmanın amacı kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak ve eğitimcilerin derslerde bu yaklaşımı nasıl entegre
edebileceklerine dair bir planlama sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: STEM, eğitim, yaklaşım
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Okul Öncesinde Psikolojik Danışman ve Rehberlik Hizmetleri Yeterlilikleri
Songül Gizem YÜCEL1
1

Bilnet Okulları

Psikolojik danışma; ruh sağlığı, psikoloji ve gelişim ilkelerinin,bilişsel,duyuşsal,davranışsal ve etkileşimsel müdahale
stratejileri aracılığıyla, bireyin iyi oluşu, kişisel ve meslek gelişimi ile patoloji konularını ele alacak şekilde
uygulanmasıdır. Okul Psikolojik Danışmanı ise Ulusal Meslek Standardı’nda tanımlandığı şekliyle; iş sağlığı ve
güvenliği, çevre koruma ve kalite gereklilikleri çerçevesinde öğretmen, aile ve diğer paydaşlarla işbirliği halinde, okul
öncesi dönemden ortaöğretim sonuna kadar öğrencilerin akademik, kariyer ve kişisel-sosyal gelişimlerine yardımcı
olmak amacıyla; bireyi tanıma tekniklerinden yararlanarak, önleyici, geliştirici ve çözüm bulucu özellikteki okul
psikolojik danışmanlığı programını geliştiren, bu programı uygulayan ve değerlendiren; öğrencilerle bireysel ve
grupla psikolojik danışma, sınıf rehberliği gibi doğrudan etkileşime ve okuldaki ilgililerle konsültasyon gibi dolaylı
etkileşime dayalı çalışmalar yapan nitelikli kişi olarak ifade edilmektedir (MYK,2017). Bu bağlam doğrultusunda
okul psikolojik danışmanları çeşitli okul kademelerinde görev yapabilmektedir. Gelişimin en hızlı olduğu dönem olan
okul öncesi dönemde kişiliğin oluştuğu ve temel yaşam becerilerinin kazanıldığı dönemdir. Bu dönemde çocuklara
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile kazandırılan yaşamda gerekli olan temel beceriler, olumlu tutum ve
davranışlar ileri ki yaşam dönemlerinde bireyi olumlu yönde etkisi olacaktır. Bu nedenle okul öncesi dönemde
çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi için sağlanan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri
önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma üzerinde sınırlı sayıda çalışma bulunan ve halen yasal bir tanımlama ve yeterlilik
belirlemesi yapılmamış okul öncesi kademesinde çalışan psikolojik danışmanların yaptıkları görevleri ortaya koymak
ve bunun ötesinde hangi yeterliliklere sahip olmaları gerektiği konusunda bazı bilgileri derlemeyi amaçlamaktadır.
Okul öncesinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, sosyal ve duygusal rehberlik kapsamında çocuklara sosyal
beceriler kazandırma ve olumlu benlik gelişimini sağlama, çocuklara ve ailelere ihtiyaç duyulan alanlarda bireysel
danışma yapma ve gerekli durumlarda öğretmenlere ve ailelere görüş hizmeti sağlamak olarak tanımlanabilir.
Psikolojik danışman; Eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik ve kişisel-sosyal rehberlik olmak üzere alanlarına göre üç
grupta hizmet verir. Bu hizmetlerin yanı sıra; bireyi tanıma, psikolojik ölçme araçlarını kullanma, yönlendirme ve
yerleştirme, psikososyal destekleme ve koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri, danışmanlık tedbiri
uygulamaları, aile rehberliği gibi alanlarda da psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sağlanmaktadır. Okul öncesi
eğitimde rehberlik hizmetleri önemli bir konudur ve kurumda rehberlik çalışmalarını gerçekleştirmeyi gerekmektedir.
Bu rehberlik çalışmaları çocuğun tanınması, okula uyumunun sağlanması, çocuğun sorunlarının belirlenmesi ve
yardımcı olunması, özel eğitim gerektiren çocukların tespit edilmesi, çocuğun güçlü ve zayıf yanlarını fark etmesine
olanak sağlanması, çocuğun okula hazırbulunuşluğunun belirlenip ailelere rehberlik hizmeti verilmesi olarak ele
alınabilir. Çocuklarla yapılan psikolojik danışma yetişkinlerle olduğu bazı becerileri uygulanması gerekir. Ancak bu
beceriler çocuğun gelişim düzeyine,yaşına, bilişsel yeterliliğine ve ihtiyaçlarına göre ayarlanmalıdır. Bu becerilerin
bazıları; gözlem, etkin dinleme, soru sorma, somutlaştırma, içeriği ve duyguları yansıtma olarak sıralanabilir. Bu
araştırmada ulusal ve uluslar arası alanyazın ile bu konuda çalışmalarda bulunan CACREP gibi çeşitli kurum ve
kuruluşların belirlediği standartlar karşılaştırmalı bir biçimde incelenerek okul öncesi dönemde çalışan psikolojik
danışmanların hangi yeterliliklere sahip olmaları gerektiğine dair bilgiler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, okul psikolojik danışmanı, okul öncesi dönemi
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Eğitsel Alanda Örnek Bir Artırılmış Gerçeklik Ortamının Geliştirilmesi
Çelebi ULUYOL1
1

Gazi Üniversitesi

Artırılmış gerçeklik (AG), teknolojik cihazların görüntü işleme özelliğini kullanarak nesneleri tanıması sonucu
belirlenen sanal nesnelerin o görüntüler üzerine işlenmesidir. Bu cihazlar günlük hayatımızda kullandığımız telefon,
tablet ve akıllı gözlük gibi teknolojik cihazlar ve akıllı dijital asistanlar (PDA) olabilir. Artırılmış gerçeklik, sanal
gerçekliğin bir adım ötesi olarak değerlendirilebilir. Sanal gerçeklikte oluşturulan sanal nesneler yine aynı sanal
ortamda yürütülürken, bu sanal nesnelerin gerçek hayata taşınması ile artırılmış gerçeklik ortaya çıkmaktadır.
Böylelikle sanal nesneler gerçek ortamda görülebilir, incelenebilir ve etkileşime geçilebilir. İlerleyen artırılmış
gerçeklik teknolojileri sayesinde AG uygulamaları birçok alanda kullanılabilir hale gelmiştir. Son dönemde bu
alanların başında ise eğitim gelmektedir. Artırılmış gerçeklik kullanarak zengin bir bağlamda öğrenme sürecinin
uygun bir şekilde temsil edilmesi sağlanmaktadır. Böylelikle öğrencilerin sanal dünyanın yanı sıra gerçek dünyayı
daha fazla bilgi ekleyerek görebileceği metabilişsel süreçlerin yansımasını teşvik etmeleri sağlanmaktadır. Bu ve
benzer eğitsel yararlara ulaşabilmek için geliştirilecek olan AG teknolojilerinin nasıl geliştirildiğinin bilinmesi
eğitimciler için önemlidir. Bu sebeple AG platformlarının incelenmesi, uygun yazılım geliştirme ortamlarının
seçilmesi ve grafik tasarım programlarının bilinmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı etkileşimli AG
uygulamaları geliştirmek için eğitimcilere bir yol göstermektir. Bu amaçla grafik tasarım programları, geliştirme
ortamları ve ilgili platformlar hakkında bilgiler verilmektedir. Ardından örnek bir uygulamanın geliştirme adımları
anlatılmaktadır. Geliştirilen uygulamada senaryonun belirlenmesi, grafiklerin oluşturulması, obje tanıtma işlemlerinin
gerçekleştirilmesi ve Unity benzeri ortamın entegrasyonu söz konusudur. Bu çalışma içerisinde tüm bu süreçlerle ilgili
eğitimcilere açıklama ve bilgilendirme yapılacak ve eğitimcilerin kendi materyallerini nasıl geliştirebileceğine yönelik
örnek bir uygulama gösterilecektir. Günümüzde çoğunlukla akademik makaleler üzerinde karşılaşılan ve yeni bir
teknoloji olan artırılmış gerçeklik, bu araştırma kapsamında “Eğitsel Alan” çerçevesinde uygulamaya geçirilmiştir.
Bu tasarım ve geliştirme çalışmaları esnasında artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirebilmek için hangi materyallere
ve çevreye sahip olmamız gerektiği, nasıl bir yol izlememiz gerektiği ve daha profesyonel bir sonuç elde edebilmek
adına neler yapabileceğimiz detaylı olarak incelenmektedir. Bu sayede eğitimcilere etkileşimli materyallerin nasıl
hazırlanabildiği ile ilgili bir yol gösterilmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, materyal, geliştirme, eğitim
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Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretimine Yönelik Hizmetiçi Eğitim Alan
Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Kırşehir İli Örneği)
Recep DAĞDELEN1
1

Milli Eğitim Bakanlığı

Kapsayıcı eğitim; öğrencilerin tercih ettikleri okullarda kendi yaşıtlarıyla birlikte eğitim almalarını, okul hayatının
tüm süreçlerine tam anlamıyla katılım sağlamalarını ve eğitim sistemi içerisindeki ayrımcılığı azaltmayı hedefleyen
bir süreçtir. Kapsayıcı eğitimde öğrenciler okullara değil okullar öğrencilere uyum sağlamalıdır. Bunun için öğrenme
ortamları, okul kültürü, öğretim programları ve uygulamaları öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve farklılıklarına hitap
edebilecek şekilde düzenlenmelidir. Bu bağlamda hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla UNICEF desteğiyle Millî
Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği doğrultusunda eğitimler planlanmış ve farklı modüller
oluşturulmuştur. Bunlardan biri de Türkçenin ikinci dil olarak öğretimidir. Sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan
yaklaşık 85 öğretmen Kırşehir ilinde 8 Ekim-24 Ekim 2018 tarihlerinde Türkçenin ikinci dil olarak etkili bir şekilde
öğretilmesi için bilgi, beceri, değer ve tutum kazanmayı hedeflemek, eğitim ortamlarını bu dezavantajlı öğrencilere
uygun şekilde düzenlemek ve bu öğrencilerin eğitim sürecinde daha aktif rol almalarına yardımcı olmak amacıyla
hizmetiçi eğitim almışlardır. Bu çalışmanın amacı alınan hizmetiçi eğitimin öğretmenlerin kişisel ve mesleki
gelişimlerine ne gibi katkılar sunduğunun incelenmesidir. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde Kırşehir il merkezi ve
ilçelerinde bulunan ilkokul ve ortaokul düzeylerindeki okullarda belirtilen hizmetiçi eğitimi almış ve sınıfında yabancı
uyruklu öğrenci bulunan 15 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma ile kapsayıcı eğitim bağlamında Türkçenin ikinci dil
olarak öğretilmesinin kişisel ve mesleki gelişime katkısının belirlenmesi ve hizmetiçi eğitim programlarının
geliştirilmesine katkı sağlayacak yeni bilgilerin üretilmesi mümkün olacaktır. Görüşme formundan elde edilen verilere
göre öğretmenler aldıkları hizmetiçi eğitimin içerik ve işleyiş olarak etkinlik temelli, uygulama ağırlıklı olduğundan
ayrıca aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanıldığından daha kalıcı olduğunu belirtmişlerdir. Eğitim sonucunda
yabancı uyruklu öğrencilerle iletişim kurmada, derse katılımlarının sağlanması konusunda, etkili sınıf yönetiminde,
öğretim sürecini planlama aşamasında değişik stratejiler kullanmada ve öğrencileri aktif hale getirmek için stratejiler
geliştirmede daha başarılı olduklarını ifade etmişlerdir. Dezavantajlı öğrencilerin desteklenmesi, eğitim hakkının
herkese eşit şekilde sunulması, ayrıcalıkların fark edilip ayrımcılığın ortadan kaldırılması gibi konularda daha da
bilinçlendiklerini belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Kapsayıcı Eğitim, Türkçenin Öğretimi, Öğretmen Yeterlilikleri
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Teknopedagojik Eğitim Bağlamında Türkçe Öğretmenlerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanma Durumları
Fatih ŞENER1
1

Milli Eğitim Bakanlığı

Son yıllarda teknolojinin baş döndürücü gelişimi ve beraberinde internet kullanımının hayatın içerisinde bu kadar yer
edinmesi sosyal ve bireysel anlamda da birçok değişikliğe ve dönüşüme kaynak teşkil etmektedir. Sağlık hizmetleri
kapsamında alınan bir hastane randevusundan satılacak ikinci el bir eşyaya müşteri bulmaya, bankacılık hizmetleri
kapsamında tek tuşla yapılan havale, eft vb. ödemelerden beklediği toplu taşıma aracının hangi durakta olduğunu
öğrenmeye kadar internet ve dijital dünya insan hayatının merkezine konumlandırılmış bir haldedir. Teknolojideki bu
hızlı dönüşüm ve gelişim hayatın içerisindeki birçok alanda kendini hissettirirken eğitim öğretim ortamları da bu
gelişmeden kendi payına düşeni almıştır. Eğitim ve teknoloji, geçmişten günümüze insanın var olma ve doğa
içerisinde kendisini anlamlandırma, kabul ettirebilme sürecinde birbiriyle yakından etkileşimde bulunan iki alandır.
Eğitim, kişinin potansiyelinde mevcut olan bilgi ve becerileri açığa çıkarıp günlük hayatta kullanıma hazır hale getirir.
Teknoloji ise bireyin eğitim aracılığıyla elde ettiği ve kullanıma elverişli hale getirdiği bu bilgi ve becerileri
sistematize ederek faydalı ve amaca yönelik kullanımına imkân tanıyan bir araç vazifesi üstlenir. Günümüz
dünyasında, ülkelerin gelişmişlik seviyelerini etkileyen, refah düzeyini yükselten ve toplumların huzur ve güven
içerisinde yaşamalarına imkân tanıyan en önemli unsur teknoloji ve eğitim birlikteliğidir (Alkan, 1994). Teknolojideki
gelişmeler beraberinde öğretim ortamı ve materyallerinin de değişmesine sebep olmuştur. Z kuşak olarak da
adlandırdığımız internet çağı çocukları artık eğitim öğretim ortamlarının öğreneni haline gelmiştir. Dolayısıyla
öğrenme materyallerinin doğası, öğrenenlerin doğasıyla uyumlu olmak zorundadır. Sadece basılı materyallerle, sınıf
içinde veya dışında günümüz öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak neredeyse olanaksız bir hale gelmiştir. Teknolojinin
eğitime entegrasyonu hususunda birçok yaklaşım mevcuttur. Bunlardan bir tanesi Shulman tarafından temellendirilen
Teknopedagojik eğitim modelidir. Bu modele göre öğretmenler, alan bilgileri ve pedagoji bilgilerine ek olarak bu iki
kavramı teknoloji üzerinden aktarabilmeleri bakımından da yeterli olmak durumundadırlar. Sınıf içinde öğretmenler
eleştirmeye, tasarımsal düşünmeye, kavramsal öğrenmeye yönelik, bireysel yahut grup çalışmasına uygun ortamlar
oluşturmak durumundadır. Bu ortamların oluşturulabilmesi için de dijital içerikler bir araç olarak kullanılacaktır (MEB
2023 Vizyonu, 2019). Son dönemin önde gelen internet temelli bilgisayar uygulamalarının başında web 2.0 araçları
gelmektedir. Bloglar, podcastler, vikiler popüler web 2.0 araçlarından bazılarıdır. Bunların yanı sıra facebook,
youtube, instagram, twitter vb. sosyal medya uygulamaları da web 2.0 araçları kapsamında değerlendirilmektedir.
Eğitim öğretim ortamlarında web 2.0 araçlarının kullanımı dijital içeriklerin tasarlanması ve teknolojinin eğitime
entegrasyonu bakımından da önem teşkil etmektedir. Türkçe öğretmenlerinin Teknopedagojik eğitim kapsamında,
Web 2.0 araçlarını kullanma durumlarının ne şekilde olduğu sorusu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Bu
araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin web 2.0 araçlarını eğitim etkinliklerinde hangi seviyede ve hangi amaç
doğrultusunda kullandıklarını, kullanımları esnasında hangi problemlerle karşılaştıklarını ve kullanmalarında etkili
olan değişkenleri nicel olarak incelemektir. Araştırmada, genel tarama metodu kullanılmıştır. Veri toplama amacıyla,
demografik bilgileri, Web 2.0 beceri düzeyini, Web 2.0 kullanım amaçlarını ve kullanım esnasında karşılaşılan
problemleri tespit etmeye yönelik Uğur (2017) tarafından geliştirilen "Web 2.0 araçları kullanım anketi" Türkçe
öğretmenlerine uygulanmış ve 150 sonuç elde edilmiştir. Bu çalışmada Türkçe öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarını
kullanma durumları incelenmiştir. Araştırmaya Van ilinde (İpekyolu, Tuşba, Edremit merkez ilçeleri) görev yapan
toplam 150 Türkçe öğretmeni katılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretmeni, Web 2.0, Öğretmen Yeterlikleri
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Ortaokul Öğrencilerinin Araştırma Sorgulamaya Dönük Öz-Yeterlik Algıları ile Fen Bilimleri Dersine
Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Selcen Süheyla ERGÜN1
1

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Bilim ve teknolojideki gelişmeler; bireylerin gerçek dünyadaki problemleri çözebilme, öğrendiklerini yaşantısında
uygulayabilme, yaratıcı düşünebilme, bilgisini doğru yerde ve doğru zamanda kullanabilme becerilerine sahip
olmasını
zorunlu
kılmaktadır.
Bilgi
toplumu
olarak
adlandırılan günümüz toplumları, bireylerden bilgilerini sürekli olarak yenilemelerini, gelişmeleri
takip ederek değişimlere ayak uydurabilmelerini ve bilinçli bir bilgi tüketicisi olmanın yanında bilgi
üretebilmelerini de beklemektedir. Bilginin kendini yenileme hızındaki artış doğal olarak bilginin doğruluk ve
yanlışlık açısından daha fazla sorgulanmasını sağlamaktadır. Bilimsel ilerlemede bu sorgulama bilincinin önemli bir
rolü vardır. Nitelikli bir eğitim süreci içerisinde bireylerin içinde bulunduğu dünyayı iyi, doğru ve güzel kavramlarıyla
sorgulamasının esas alınması gerektiği Milli Eğitim politikamızda da vurgulanan bir konudur. Araştırma-sorgulama
temelli öğretimlerde, öğrencilerin önceki bilgileri ile yeni edindikleri bilgileri bütünleştirme sürecinde, dayanakları
olan hipotezler geliştirmeleri ve geliştirdikleri hipotezleri de eleştirel bir sorgulamadan geçirebilmeleri sağlanır.
Özyeterlikten algılanan ise insanların yaşamlarını etkileyen olaylar üzerinde nasıl hissettikleri, düşündükleri ve
davrandıklarına ilişkin kararlarıdır. Bireylerin bu oluşumlara ilişkin sahip oldukları inanışları etkilemede bilişsel,
güdüsel, duyuyşsal ve seçme süreçleri önemli rol oynamaktadır. Özyeterlik, öğrencilerin hedef belirleme ve bu hedefe
ulaşmada ne kadar çaba göstereceklerini belirleyen değişkenlerden biridir. Özyeterlik inancı, çok boyutlu olup farklı
alanlarla bağlantılıdır ve öğrencinin değişik derslere yönelik özyeterlik inançları birbirinden farklıdır. Bilgiyi araştıran
sorgulayan, doğru yerde ve doğru zamanda kullanabilen öğrenciler yetiştirmede şüphesiz pek çok değişken vardır.
Bunlardan bir tanesinin de fen eğitimi olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle fen öğretim programları ve fen
derslerinin bu açıdan da oldukça önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı ortaokul
öğrencilerinin araştırma sorgulamaya dönük öz-yeterlilik algıları ile fen bilimleri dersine yönelik tutumları arasındaki
ilişkiyi incelemektir. Bu çalışma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 2018-2019 eğitim
öğretim yılında Afyonkarahisar ilinde öğrenim gören 200 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı
olarak Ozan, Korkmaz ve Karamustafaoğlu (2016) tarafından geliştirilen “Ortaokul Öğrencilerinin Araştırma
Sorgulamaya Dönük Özyeterlilik Algı Ölçeği” ve Nuhoğlu (2008) tarafından geliştirilen “Fen ve Teknoloji Dersine
Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler için nicel veri analizi testleri uygulanacaktır.
Araştırma istatistiksel analiz aşamasındadır.
Anahtar Kelimeler: Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme, öz-yeterlik, fen bilimleri dersine yönelik tutum
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Türkiye’de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programının Akreditasyonu
Fatma Nur ARAS KEMER1, Habibe BİLGİLİ2, Tuncay ERGENE3
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Hacettepe Üniversitesi

2

Hacettepe Üniversitesi

3

Hacettepe Üniversitesi

Günümüzde pek çok ülkenin yüksek öğretimde akreditasyon birlikleri kurmak için çalışma içinde olduğu
görülmektedir. Özellikle Bolonya Süreci ile birlikte yüksek öğretimde hesap verilebilirlik, şeffaflık, anlaşılabilirlik,
uyumluluk ve kıyaslanabilirliği sağlamak amaçlanmıştır. The Global Alliance for Transnational Education (GATEUluslararası Eğitimde Evrensel Birlik), The International Network for Quality Assurance and Accreditation Agencies
in Higher Education ( INQAAHE-Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Ajanslarında Uluslararası Ağ),
The World Quality Register (WQR-Dünya Kalite Kaydı), The Council for Higher Education Accreditation
Commission (CHEA- Yükseköğretim Akreditasyon Konseyi) küresel akreditasyon girişiminde bulunan bazı
kuruluşlardır. Bazı ülkeler karşılaştırıldığında akreditasyon süreci ve uygulamalarıyla ilgili farklılıkların olduğu dikkat
çekmektedir. Örneğin İngiltere’de tüm yüksek öğretim kurumlarının akreditasyonu Quality Assurance Agency (QAAKalite Temini Ajansı) tarafından dış değerlendirme sistemiyle yapılmaktadır. Yüksek öğretimde akreditasyon;
İngiltere’de zorunluluğa dayanırken Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gönüllüğe dayanır. ABD’de
akreditasyondan bağımsız kuruluşlar sorumludur ve bu kuruluşlar Yüksek öğretim Akreditasyon Konseyi (CHEA) ve
ABD Milli Eğitim Bakanlığı (USDE) tarafından da tanınmaktadır. ABD’de kurumsal ve uzmanlık alanında olan iki
tür akreditasyon vardır. Kurumsal akreditasyon tüm yüksek öğretim kurumuna bakar. Council for Accreditation of
Counseling and Related Educational Programs (CACREP-Psikolojik Danışma ve İlgili Eğitim Programlarının
Akreditasyonu Konseyi) gibi uzmanlık alanına özgü akreditasyon kuruluşları, kurumlardaki uzmanlık programlarına
bakarlar. CHEA’nın da tanıdığı CACREP tarafından incelenen kurumların çoğu, psikolojik danışmanlık alanında
lisansüstü derecesi sunan programlardır. CACREP’e göre akredite olmak için, bir psikolojik danışman eğitim
programı, şu gereklilikleri veya standartları yerine getirmelidir: Kurumsal ortamlar, program görevi ve amaçları,
program içeriği, uygulama deneyimleri, öğrenci seçimi ve danışmanlığı, fakülte nitelikleri ve iş yükü, program
yönetimi, öğretim desteği ve öz değerlendirme. CACREP tarafından verilen sertifika, bireylerin bağımsız bir
psikolojik danışman olarak uygulama yapabilmeleri için asgari mesleki standartlara uyduklarının onaylanması
anlamına gelir. Sertifika alabilmek için, psikolojik danışmanlar psikolojik danışmanlıkta belirli eğitim ve öğretim
seviyelerini karşılamalı, etik kurallara uymalı ve uygulamada yetkin ve etik performansı göstermeleri konusunda
sorumlu tutulmalıdırlar. Türkiye’de akreditasyon zorunlu değildir ve farklı yüksek öğretim programları farklı
kuruluşlar tarafından akredite edilmektedir. Eğitim Fakülteleri 2012 yılından bu yana Eğitim Fakülteleri Programlarını
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edilmektedir. Eğitim Fakültesi bünyesindeki
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) programları da akreditasyon için EPDAD’a başvurmaktadırlar.
Türkiye’de RPD programı Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunmasına rağmen gerek öğretim programı, gerek mesleki
yetki ve sorumluluklar bakımından öğretmenlik programlarından ayrılmaktadır. EPDAD tarafından yürütülen
akreditasyon programı öğretmenlik programlarına yönelik olduğu için RPD programı standartlarını karşılamakta bazı
açılardan yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Bu sebeple ABD‘de bulunan CACREP gibi Türkiye’de de RPD
programlarını akredite eden farklı bir kuruluşa ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amaçlarından biri farklı
ülkelerdeki akreditasyon süreci ile Türkiye’deki akreditasyon süreci hakkında bilgi vermektir. Araştırmanın diğer
amacı ise Türkiye’de RPD programlarının akreditasyonu ile ilgili tespit edilen eksiklikleri tartışmaktır. Araştırma
sonucunda PDR programlarının akreditasyon sürecinin daha uygun, etkili ve verimli olmasına yönelik bir takım
öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Akreditasyon, RPD, EPDAD
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Türk ve Yabancı Öğrencilere ‘Cleft Structures’ Yapısı Öğretimi
Beril AYAYDIN1
1

Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi

Bu araştırma Türkleri tanıtan bir konuyla Almanya’da bir Gymnasium okulundaki öğrencilere ve Türkiye’de özel
yetenekli öğrencilerle öğretim yapan bir bilim ve sanat merkezinde “Cleft structures” yapısını öğretmede yeni
yaklaşımlar ve öğrencilerin konuyu kavrama düzeyini ölçme amaçlıdır. Bu amaçla bütün disiplinlerin kullanıldığı bir
ders planı yazılarak bu plan temelinde her türlü dil becerisini “Cleft structures” yapısına dayalı özümsetmek
çalışılmıştır. Araştırma 2018-2019 öğretim yılında Almanya’da 15 öğrenciyle, 2019-2020 öğretim yılında Türkiye’de
15 öğrenciyle durum çalışması temelinde yedi ders saati süreyle yürütülmüştür. Her iki ülkede de araştırmanın
yürütüldüğü öğrenciler benzer yaş grubundadır. Veri toplama sürecinde önce ön etkinlik olarak Türkleri yansıtan bir
video izletilmiştir. Sonrasında konuşma etkinliğine geçilmiş olup video hakkında konuşulmuş ve konuya bir giriş
yapılmıştır. Daha sonra hazırlanan multidisipliner ders planı kullanılmıştır. Bu ders planında çoklu zeka kuramı
temelinde multidisipliner aktivite yer almaktadır. Aktiviteler arasında geçişe önem gösterilmiştir. Konuyla alakalı
“Türkiye’yi sevmek için beş önemli neden” adlı metin verilmiştir. Bu sayede Türkiye’yi sevmenin
nedenlerini Almanya’daki öğrenci grubu öğrenmiştir. Konuda Türk kültürü, Türk kadını, İstanbul ve Mustafa Kemal
Atatürk hakkında ayrıntılı İngilizce tartışmalar yürütülmüştür. Tartışmalardan sonra okuduğunu anlamayla alakalı
egzersizlere geçilmiştir. Egzersizlerin cevapları kontrol edildikten sonra da metinde yer alan öğrencilerin anlamını
bilmediği kelimelere odaklanılmış çıkartım yöntemiyle tek tek kelimelerin anlamlarını öğrenmeleri sağlanmıştır.
Bilinmeyen kelimelerle ilgili boşlukları doldurma yöntemi kullanılarak örnek cümleler üzerinde çalışılmıştır.
Ardından “cleft structures” yapısı öğretilme amaçlı metinin içinden bu yapılara yönelik cümleler çıkartım yöntemiyle
öğrenciler tarafından öğretmenin sorularıyla bulunmuştur. Dil bilgisi yapısını öğretme amaçlı öğretmen cümleyi iki
cümlecik olarak ayırmış ve yine çıkartım yöntemiyle öğrencilere sorular sorarak bu yapıyı kavramaları sağlanmıştır.
Bu yapıyı neden kullandığımızı öğretmek içinse sorularla öğrencilere yönlendirme yaparak dil bilgisi yapısının
kullanım amacını daha kalıcı şekilde öğrenmeleri sağlanmıştır. Gramatik kalıbı not almaları istenmiştir. Bu dil bilgisi
yapısını nerde ne zaman nasıl şekilde kullanabilecekleri detaylı şekilde anlatılmıştır. Dil bilgisi yapısının hangi
tonlamayla okunacağı öğretilmiş ve akılda kalması için tahtaya yapının örnek kalıbı yazılarak nerde tonlama olacağı
yukarı ve aşağı oklarla çizilmiştir. Yüksek ve alçak tonlama yapılması gerektiği söylenildi. Bu dil bilgisi yapısıyla
alakalı ilk başta basit olarak eşleştirme aktivitesi yapılmış olup sonrasında da cümleler verilmiş bu cümlelerin bu dil
bilgisi yapısına uygun olarak tekrar yazılması istenmiştir. Diğer bir multidisipliner yaklaşım olan rol canlandırma
aktivitesi yapılma amaçlı rol kartları dağıtılmış olup bu etkinlikte öğrencilerin bu dil bilgisi yapısını sözlü olarak
kullanmaları sağlanmıştır. Yaparak yaşayarak öğrenen öğrencilerin de bu dil bilgisi yapısını daha kolaylıkla
öğrenmeleri sağlanmıştır. Dinleyerek öğrenen öğrenciler içinse Türkiye ile alakalı dinleme aktivitesi hazırlanmış olup
duydukları şeylerin aktivitelerde doğru yerlere doldurmaları beklenmiştir. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak ise
öğrencilerin kalıcı öğrenmelerini sağlama amaçlı bu konuyla alakalı bir yazma etkinliği adı altında sınırlı kelime
sayısında bir paragraf yazmaları beklenilmiştir. Her iki grupta da öğrenilmelerin olumlu yönde olduğu görülmüş olup,
multidisipliner aktivitelerin kalıcı öğrenmede işe yaradığı sonucu çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cleft Structures, Türk, Yabancı, Öğrenci
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Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlerinin Birbirlerinden Öğrenmeleri
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Özel yetenekli öğrenciler akranlarından daha üst performans gösteren öğrencilerdir (Bilim ve Sanat Merkezleri
Yönergesi, 2016) Dolayısıyla kendileri gibi hızlı öğrenen akranlarıyla özel öğretim programları temelinde öğretime
ihtiyaç duyarlar (Rogers, 2007). Özel yetenekli öğrencilerin öğretim ortamlarının farklılaştırılması ve
zenginleştirilmesinde öğretmenlerinin de teknolojik - pedagojik donanımlarının yeterli olması gereklidir (Dağlıoğlu,
2010). Özel yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin sürekli kendilerini yenilemeleri onların teknolojik – pedagojik
parmak izlerini yeterli ve güncel tutmalarında çok önemli ve gereklidir. Dolaysısıyla bu araştırmada da amaç özel
yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin birbirlerinden öğrenmeleri, bu sayede çok daha multidisipliner öğretim
ortamları yapılandırabilmeleridir. Araştırma 2019 – 2020 öğretim yılında Ankara’da özel yetenekli bireylerle öğretim
yapan bir kurumda üç özel yetenekli öğrenci öğretmeninin kendi atölye deneyimlerini ve yaşanmışlıklarını
birbirleriyle paylaşmaları suretiyle daha multidisipliner öğretim planları oluşturmaları sürecinde nitel araştırma
desenlerinden durum çalışması temelinde yürütülmüştür. Bahsi geçen üç özel yetenekli öğrenci öğretmeninin her biri
2018 – 2019 öğretim yılında benzer yaş grupları için 8 - 10 öğrenci ile “zamanda yolculuk”, “geri dönüşüm” ve “akıl
oyunları” atölyeleri yürütmüşlerdir. Bu atölyelerden edindikleri deneyimler ve yaşanmışlıklar katılımcı gözlemci
gözlem notlarıyla öğretmenler arasında paylaşılmıştır. Daha sonra öğretmenler birbirlerinden öğrenme suretiyle
edindikleri yeni deneyimler ve yeni yaşanmışlıklarla daha multidisipliner öğretim planları yapılandırmışlardır. Veri
toplama araçları öğretmenlerin deneyimlerini ve yaşanmışlıklarını birbirleriyle paylaştıkları katılımcı gözlemci
gözlem notları ve birbirlerinden öğrendikleriyle yapılandırdıkları multidisipliner öğretim planlarıdır. Veriler
betimlemelerle çözümlenmiştir. Multidisipliner öğretim planlarının kapsam geçerliği öğretmenler arası çapraz
kontrollerle sağlanmıştır. Araştırma sonucunda “zamanda yolculuk”, “geri dönüşüm” ve “akıl oyunları” temalarını
harmanlayan multidisipliner öğretim planları edinilmiştir. Örneğin geri dönüşüm malzemeleriyle yapılan uzay
teleskopunun resfebesi temelinde öğretim planı, geçmişten gelen bir akıl oyununun atık malzemelerle günümüze
uyarlanması ya da satrancın atık malzemelerle dinozor figürleriyle yeniden anlamlandırılması gibi … Araştırma
sonucunda edinilen multidisipliner öğretim planlarının öğrencilerin daha anlamlı öğrenmesini sağlamasının
beklenmesinin yanı sıra araştırmanın en önemli getirisi öğretmenlerin birbirlerinden öğrenmeleri yoluyla kendi
teknolojik – pedagojik parmak izlerini geliştirmeleridir. İleriki araştırmalar için öğretmenlerin birbirlerinden
öğrenmelerini yaygınlaştıran araştırmalar önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Özel yetenekli bireyler eğitimi, öğretmen mentorlüğü, multidisipliner öğretim
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Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnançları İle Meslek Kaygıları Arasındaki İlişki: Afyon Kocatepe
Üniversitesi Örneği
Selcen Süheyla ERGÜN1
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Özyeterlik algısı, insanların belirlemiş oldukları performansı elde etmek için gerekli olan eylemi gerçekleştirme ve
organize etme kapasitesi ile ilgili yargıları olarak tanımlanmıştır. Özyeterlik kavramı özellikle eğitim ile ilgili
süreçlerde, öğretmen ve öğrencilerin stresle mücadelesi için, öğretmenlerin öğretmenlik görev ve sorumlulukları ile
ilgili davranışlarını tahmin etmek ve eğitim alanında öğretmen etkinliklerindeki bireysel farklılıkları açıklamak
amacıyla kullanılmaktadır. Öğretmen özyeterliği eğitim kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir etkendir. Bu
bağlamda, nitelikli ve kaliteli eğitim için gerekli görülen ve bu durumu etkileyen etmenler içerisinde, sürekli kendini
yenileme ve geliştirme çabası içerisindeki sorumluluklarına paralel olarak öğretmen özyeterliği büyük önem
kazanmaktadır. Kaygı, stres, heyecan ve ruh halleri gibi fiziksel ve duygusal durumlar yeterlik inançları hakkında
bilgi sağlar. İnsanlar, bir eylemi planlarken yaşadıkları duygusal durumlar tarafından güven düzeylerini arttırabilirler.
Bir göreve karşı gösterilen güçlü duygusal tepkiler, elde edilecek sonucun başarılı mı yoksa başarısız mı olacağı
konusunda ipuçları sunar. Yeterlilikleri hakkında negatif düşünce ve korkular yaşadıklarında, bu duygusal tepkiler
özyeterliliği azaltabilir ve korkulan yetersiz performansın sergilenmesine neden olan ilave stres ve sıkıntıya yol
açabilir. Öğretmenler eğitim sistemi içerisinde aktif rol alarak, okul yönetimine, öğrencilere ve onların ailelerine karşı
çeşitli sorumluluklar üstlenmektedir. Bu mesleki kaygılar disiplin konuları, öğrencilerin motivasyon durumları,
bireysel farklılıklar, öğrencilerin öğrenme problemlerini öğrenme, kendi özyeterlik durumları, program dışı görevler,
kalabalık sınıflar, öğretim materyallerin yetersizliği ve programı yürürlüğe koymakta karşılaşılan zorluklar gibi
nedenlerden oluşmaktadır. Bu araştırmanın amacı da Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen
adaylarının özyeterlik inançları ile mesleki kaygıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini 20182019 eğitim öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 4. sınıf
öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak TschannenMoran ve Woolfolk Hoy (2001) tarafından geliştirilen “Teachers’ Sense of Efficacy Scale” (TSES-Öğretmen
Özyeterlik Ölçeği)’nin Çapa (2005) tarafından Türkçe’ye adapte edilen formları ile Saban ve ark. (2004) tarafından,
Borich’den (1996) uyarlanarak geliştirilen “Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen
veriler için nicel veri analizi testleri uygulanacaktır. Araştırma istatistiksel analiz aşamasındadır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, özyeterlik inançları, mesleki kaygı
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Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlığının İncelenmesi
Asuman Seda SARACALOĞLU1, Figen MADRAN2, Mehmet ALTIN3
1

Adnan Menderes Üniversitesi

2

Adnan Menderes Üniversitesi

3

Adnan Menderes Üniversitesi

Eğitim Programı toplumun tüm değer ve yapısını çocuk ve gençlere aktarmada kullanılan geniş çaplı ve resmi bir
belgedir ve eğitim faaliyetlerini düzenleyen temel bir eğitimsel kılavuzdur. Buna göre program okuryazarlığı,
öğretmenlerin sahip olması gereken temel beceriler arasında yer almaktadır. Program okuryazarlığı eğitim programları
hakkında bilgi sahibi olma, onları yorumlayabilme, eleştirel bir gözle inceleyerek eğitim programlarını içinde
bulunduğu şartlara uygun olarak uyarlayabilme (Keskin ve Korkmaz, 2017) olarak tanımlanmaktadır. Eğitim
programlarının hayata geçirilebilmesinin en önemli koşulunun öğretmenlerin eğitim programlarının yapısı, kapsamı,
ilişki ve özelliklerini anlaması ve programı hayata geçirmek için yapılması gerekenleri planlamasına bağlı olduğunu
vurgulamışlardır (Akınoğlu ve Doğan, 2012). Bu nedenle öğretmenlerin program okuryazarlık düzeylerinin
belirlenmesi önem taşımaktadır. Eldeki araştırmanın temel amacı, araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitim programı
okuryazarlığı düzeyini belirlemek ve program okuryazarlık düzeyinin cinsiyet, en son mezun olunan kurum, kıdem,
branş, görev yapmakta olunan okul türü gibi değişkenler açısından incelenmesidir. Bu araştırmada ardışık karma
yöntem araştırma tasarımı kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Bolat (2017) tarafından geliştirilen Eğitim
Programı Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, aktif olarak görev yapmakta olan 360
öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin % 63,3’ü (n=228) kadın, % 36,7’si (n=132) erkektir. Katılımcıların %65’i
(n=234) devlet okulunda görev yaparken %35’i (n=126) özel okulda görev yapmaktadır. Öğretmenlerin 242’si 15 yıl
ve daha az kıdeme sahiptir. Öğretmenlerin 118’i 16 yıldan fazla kıdeme sahiptir. Katılımcıların %27,3’ü temel
eğitimde görev yaparken, %23,6’sı fen bilimleri, % 18,6’sı yabancı dil, %8,3’ü spor-sanat, %6,9’u Türkçe-Edebiyat
ve %5,6’sı da diğer alanlarda görev yapmaktadırlar. Öğretmenlerin 17’si anaokulunda, %28,1’i ilkokulda,%32,2’si
ortaokulda, %29,4’ü lise ve %2,8’i meslek lisesinde çalışmaktadırlar. Araştırmada t-testi, ANOVA testleri
kullanılmıştır. Araştırmanın nitel kısmında yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış ve betimsel analiz
yapılmıştır. Araştırma sonuçları öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyinin oldukça yüksek (N=4,176) olduğunu
göstermektedir. Katılımcıların program okuryazarlığının cinsiyete, yaşa, en son mezun olunan kuruma, kıdeme ve
branşlara göre farklılaşma olmadığı görülmektedir. Buna karşın, görev yapılan kuruma göre anlamlı bir biçimde
farklılaşmaktadır ve bu durum özel okullarda görev yapan öğretmenler lehinedir. Araştırmada çeşitli okullardaki
öğretmenlerle de yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Betimsel analiz halen devam etmektedir. Sonuçlar
kongrede sunulacaktır. Genel bir sonuç olarak öğretmenlerin program okur-yazarı olduklarını düşündükleri
görülmüştür. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öneriler getirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Program Okuryazarlığı, Karma Yöntem
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Masallarla Kodlama Materyali Uygulamaları (Erken Yaşta Kodlama Eğitimi)
Deniz ALTINTAŞ1, Öykü SELVİ2, Dürdane ÖRKCÜ3
1

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

2

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
3

Bandırma 17 Eylül İlkokulu

“Kodlama Eğitimi” ile ilgili araştırmalar yaptıkça, bu konu ile ilgili yazılan kitapları ve makaleleri okudukça şunu çok
iyi anladım aslında hepimiz hayatımızı programlıyoruz! Peki, bu programlamayı ne kadar erken yaşta öğretebiliriz?
Branşım gereği somut işlemler dönemindeki öğrenci grubu ile çalışmaktayım. Somut işlemler dönemindeki çocuklar
için dokunmanın, renklerin, oyunun yeri bambaşkadır. Ancak yapılan çalışmaları inceledikçe genellikle kodlama
eğitiminin dijital ortamlarda verildiğini gözlemledim.Kodlama eğitimini, somut işlemler dönemindeki öğrencilerimize
sınıf içerisinde oyunlarla, eğlenceli bir materyal ile uygulamalı olarak verebilir miyiz? Bu sorudan hareketle tüm
çocukların severek dinlediği masalları kullanarak, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni meslektaşım Serap Erdemir’in
verdiği bilgiler ışığında “Masallarla Kodlama Materyalini” oluşturdum.(Materyalin tasarlanmasında algoritma
mantığı üzerinde önemle durduk.) MATERYALİN HAZIRLANMA AMACI; Kodlamanın temeli olan algoritma
mantığını öğrencilerimize oyun ve masal üzerine kurulu somut bir materyal ile kavratmak,günlük hayatlarında
yapacakları işleri sıraya koymalarını ve planlamalarını sağlamak,problem çözme becerilerini geliştirmek,teknolojinin
tüketicisi değil, üreticisi nesiller yetiştirmeye erken yaşlarda temel hazırlamaktır. MATERYALİN HAZIRLANMASI;
Materyali hazırlarken çocuklar için daha sağlıklı olduğundan ahşap malzeme kullandım. Piyonların üzerindeki
kodları, dalgıçları, yosunları ve deniz canlılarını öğrencilerle birlikte keçeden hazırladık. Materyal üzerindeki çizimini
ben yaptım. Boyamasını öğrencilerle birlikte yaptık. MATERYALİN UYGULANMASI ; Materyal kullanmadan önce
materyalin posteri öğrencilere gösterilip öğrencilerle fikir alışverişinde bulunulmuştur“Denizin Altındaki Gizem”
masalımız öğrencilere anlatılmış ve drama yöntemi kullanılarak canlandırılmıştır. Masallarla Kodlama Materyali
üzerinde her karenin bir adım olduğu, adımların sırası ile yapılması gerektiği (algoritma mantığı) ,yanlış yapılan
adımda en başa dönüleceği öğrencilere vurgulanmıştır. Kod blokları (sembolleri) öğrencilere tanıtılmıştır.
Engellerimizin yosun ve deniz canlıları olduğu öğrencilerimize vurgulanmıştır. (Engeli ya da engelleri oyun başında
da koyabiliriz, oyun devam ederken de koyabiliriz.) Masallarla Kodlama Materyalimiz üzerinde oyunumuzu oynarken
kolaydan zora doğru gidilmiştir. (Önce sadece ileri komutu, sonra ileri ve sağa dön komutu, daha sonra ileri ve sola
dön komutu, en son ileri, sağa dön ve sola dön komutu gibi) Materyalimiz öğrencilerimizle öncelikle tek tek oynanmış
daha sonra “Sandığa kim daha çabuk ulaşacak?” sorusu ile yarışma şeklinde de oynatılmıştır. MATERYALİN
UYGULAMA SONUÇLARI; İlçemizde görev yapan 887 okul öncesi ve sınıf öğretmenine materyali tanıttım ve
sınıflarında uygulamalar yaptık. Farklı şehirlerde atölye çalışmalarına katılarak sekiz binden fazla okul öncesi ve
ilkokul öğrencisi ile materyal uygulamaları yaptım. Öğrencilerin materyal ile oynarken çok keyif aldıklarını
gözlemledim. Kodlamanın temeli olan “algoritma mantığını” keyif alarak ve oyun oynayarak kavradılar.Sağa dön,
sola dön gibi komutlar öğrencilerin yön duygularının gelişmesine katkı sağladı.Masallarla Kodlama Materyali
uygulamalarında öğrencilerin sandığa ulaşmalarını engellemek için oyun sürerken konulan engeller “öğrencilerin
problem çözme becerisi” kazanmalarına katkı sağladı. (Burada hayatımızda da karşımıza beklemediğimiz anda çıkan
engeller bizi hedefimize ulaşmaktan alıkoymamalı mesajı öğrencilere verildi.)Masalarla Kodlama Materyali üzerinde
uygulama yapan öğrencilerin dijital ortamda uygulama yapmaya başladıklarında (code.org, scratch JR, scratch…) çok
hızlı ilerlediklerini gözlemledim. Sınıf öğretmenleri ve velilerinden de aynı dönütü aldım. Code.org da uygulamaları
tamamlayıp sertifika alan öğrenciler benimle paylaştılar. Uygulama yaptığım ikinci ve üçüncü sınıfların sınıf
öğretmenleri “Masallarla Kodlama Materyalini” diğer derslerde pekiştirme aracı olarak kullandıklarını, öğrencilerin
materyali kullanmak için çok istekli olduklarını dile getirdiler.
Anahtar Kelimeler: Algoritma, masal, oyun, problem çözme becerileri, yaratıcı drama
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2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde Bilişim Teknolojilerinde İlgili Göstergeler: Dijital Dönüşüm Çağı
Bağlamında Bir Senenin Değerlendirilmesi
Veysel Bilal ARSLANKARA1, S.Sadi SEFEROĞLU2
1

Sakarya Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2

Hacettepe Üniversitesi

Bu çalışmada 23 Ekim 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu
Belgesi’nde yer Bilişim Teknolojileri göstergeleri incelenmiş; Yabancı Dil Öğretimi, Özel Eğitim, Özel Yetenek,
Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri, İmam Hatip
Ortaokulları ve Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Öğretim kapsamında alanyazın
taraması ve doküman analizi yapılmıştır. 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nin temel amacı dijital dönüşüm çağının
becerileriyle donanmış gençlerin yetiştirilmesi sürecine ışık tutmaktır. Belgenin ana hedeflerinden birisi öğrenme
süreçlerinde dijital içerik üretmeyi ve beceri destekli dönüşümü sağlamaktır. Belgede dijital eğitim öğretim içeriği
geliştirme eko sistemi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda teknolojinin daha etkili bir şekilde kullanılması
gerekmektedir. Bu bağlamda eğitimin dijital dönüşümünü temele almak önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı,
aşağıda ifade edilen hedeflerin ne kadarının gerçekleştirildiğiyle ilgili bir değerlendirmenin yapılmasıdır. Belge
doküman analizi neticesinde yukarıda ifade edilen alanlara ilişkin olarak ele alınan tüm göstergeler, kısa vadede
gerçekleştirilmesi zor görünen hedefler ile uzun vadede gerçekleştirilmeye uygun hedefler olarak iki temel başlık
altında değerlendirilmiştir. Buna göre, “Öğrenciler için çevrimiçi yazma ve tartışma etkinlikleri yapılabilmesi için
dijital ortamların sağlanması” ve “Yaşam boyu öğrenme felsefesi doğrultusunda öğretmenlerin ana dili İngilizce olan
öğretmenlerle çevrimiçi ve yüz yüze görüşecekleri platformların sağlanması” hedeflerinin kısa vadede gerçekleşmesi
zor olduğu değerlendirilmiş olup katedilen bir senelik süre zarfında öğrenme ortamlarına yansıyan bir uygulama henüz
gerçekleştirilememiştir. Bu hedeflerin uygulanmasına dair daha somut adımlar beklenmektedir. “Özel gereksinimli
çocuklarımıza özel eğitim hizmetinin yaygınlaşması için mobil platformlar kurulması” ve “İleri öğrenme ortamları
için materyal ve model geliştirme çalışmaları yapılması” hedeflerinin kısa/orta vadede gerçekleşmesi mümkün olarak
değerlendirilmektedir. Özel eğitim hizmetlerine ilişkin herhangi bir mobil platformu henüz oluşturulamamış fakat ileri
öğrenme ortamlarına ilişkin materyal ve model geliştirme çalışmalarına yönelik olarak özellikle EBA portalında
iyileştirmeler yapılmakta, ayrıca öğretmenler için dijital erişime sahip mobil kütüphane uygulaması geliştirilmiştir.
“Mevcut olan dijital altyapının güçlendirilmesi ve içeriklerin lider öğretmenler tarafından ödüllendirme ve teşvik
modeliyle zenginleştirilmesi” ile “Sınıf öğretmenlerinin algoritmik düşünme eğitimi alması, beceri atölyeleri ve
teknoparklar ile işbirliğinin yapılması” şeklindeki hedeflerin ise kısa vadede gerçekleşmesinin mümkün olacağı
düşünülmektedir. Ele alan bu iki hedefin bir senelik süreç ve sahadaki uygulamalar göz önüne alındığında planlanan
doğrultuda gelişmeler kaydettiği söylenebilir. Aynı değerlendirmeler diğer alanlar (Ortaöğretim, Fen ve Sosyal
Bilimler Liseleri, İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Özel
Öğretim) için de yapılmış ve benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Sonuç olarak 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde eğitim
sistemindeki birçok alana dijital dönüşüm çağı bağlamında özel bir yer verilmiştir. Bu çalışmanın 2023 Eğitim
Vizyonundaki tüm alanların hedeflerinin bilişim teknolojileri göstergelerinin değerlendirilmesine ilişkin yeni
çalışmalara katkı yapması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dijital dönüşüm, bilişim teknolojileri, dijital içerik arşivi.
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Matematik Ders Planlarında Çokkültürlülük Vurgusu: GÖÇ-MAT1 Örneği
Sinem SÖZEN ÖZDOĞAN2, Gizem GÜZELLER3
2

TED Üniversitesi

3

TED Üniversitesi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna [UNICEF] (2017) göre Türkiye, dünyada en fazla sayıda çocuk
mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Bu durum, okullardaki mülteci çocuk sayısının artmasına ve sonucunda okulların
ihtiyaçlarının farklılaşmasına neden olmaktadır. Farklılaşmaların kapsadığı kültürel yapı, dil yeterliliği, eşitlik konusu,
sosyal sınıf gibi dinamiklerin çocukların matematik eğitimini büyük ölçüde etkilediği araştırmalar ile
desteklenmektedir (Allexsaht-Snider ve Hart, 2001; Apple, 1992; Parks, 2010; Tudge ve Doucet, 2004). Bunun gibi
çokkültürlü ortamlarda gerekli müdahaleler yapılmadığında, tüm bu dinamikler eş zamanlı olarak çocukların
matematik eğitimi sürecini olumsuz yönde etkileyebilmekte, bu durum desteğe ihtiyaç duyan göçmen çocukların
öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerine dikkatleri çekmektedir. Bu süreçte göçmen öğrencilerin bulunduğu
çokkültürlü sınıflarda, tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde öğretimin planlanmasında öğretmenlere
büyük sorumluluk düşmektedir. Bu çalışmada da “GÖÇ-MAT: Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin
Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi” TÜBİTAK 1003 Projesinin üzerinde durduğu
konulardan biri olan “Çokkültürlü sınıflarda öğretmenler için nasıl bir matematik öğretim modeli olmalı” sorusundan
yola çıkılarak geliştirilmiş “Model Öğretim Bileşeni” incelenmektedir. Proje kapsamında, Türkiye'de dört farklı
şehirde (Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Ankara), mülteci/göçmen çocuklar, aileleri ve öğretmenleri için bir destek
mekanizması geliştirmeye odaklanılmıştır. Projenin bu odağı doğrultusunda, öğretmenlerin verimli matematik eğitimi
ortamları yaratabilmesi, matematiğin akademik dili ve bu dilin matematik öğrenme ile ilişkisi hakkında farkındalık
kazanması ve matematik eğitimini kültürel bir pratik olarak benimseyip göçmen öğrencilerin sosyo-kültürel
kaynaklarını matematik müfredatı ile ilişkilendirebilmesi hedefleri doğrultusunda yapılan model öğretimlere bu
çalışmada yer verilmiştir. Model öğretimler, öğretmenlerin kendi öğretimlerinde kullanabilecekleri,
yansıtabilecekleri, transfer edebilecekleri ve geliştirebilecekleri bir yapılanmayı içermektedir. İki yıl süren projenin
ilk 18 ayında akran öğrenmesi, oyun ve drama temelli, matematiğin akademik dilinin ve çoklu duyuya hitap eden ders
materyallerinin etkin bir şekilde kullanıldığı ders planları doğrultusunda anasınıfı, 1., 2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinde
olmak üzere sekiz ayrı model öğretim proje ekibi tarafından son 6 ayında da her ilden gönüllü olan 1 öğretmen,
toplamda 4 öğretmen tarafından 12 model öğretim yapılmıştır. Proje kapsamında yapılan model öğretimler, kademe
bazında aynı şehirde olan öğretmenlerin bir araya geldiği sınıflarda gerçekleştirilmiştir. Model öğretim sırasında
öğretmenler önceden hazırlanmış gözlem formları ile süreci takip etmişlerdir. Ders bitiminde öğretmenler ile dersin
değerlendirmesi yapılmıştır. Bu model öğretim kapsamında, araştırmacılar tarafından bir araya gelinerek beş sınıf
seviyesinde de ortak olan örüntüler kazanımı üzerinde yoğunlaşılarak ders planları oluşturulmuştur. Bu ders
planlarının hazırlanması, uygulanması ve geliştirilmesi sürecinde çokkültürlülük ve matematik öğretimi çerçevesinde
birtakım özellikler ön plana çıkmıştır. Bu özellikler; matematiksel bilginin çoklu temsilleri, çocukların günlük yaşam
deneyimleri ile bağlantılar, oyunsu öğeler, işbirlikli öğrenme, tartışma ve farklı dil ve kültüre ait öğeler alt
başlıklarında toplanmıştır. Çokkültürlü sınıflarda gerçekleştirilen bu model öğretim ile matematikteki farklı konular
ve matematik dışındaki diğer derslerin öğretiminde de benzer uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Anahtar kelimeler: Çokkültürlülük, Matematik, Ders planları
Bu çalışma, “GÖÇ-MAT: Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki
Niteliklerinin Geliştirilmesi (Proje No:215K478) ” başlıklı TÜBİTAK 1003 projesi kapsamında geliştirilmiş olup,
TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.
1
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İlkokul Öğretmenlerinin Derslerinde Yenilikçi Teknolojileri Kullanma Durumları Üzerine Bir İnceleme
Veysel Bilal ARSLANKARA1, S.Sadi SEFEROĞLU2, Serkan CENGİZ3
1

Sakarya Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2

3

Hacettepe Üniversitesi

Sakarya Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Bu çalışmanın amacı, eğitimde dijital dönüşüm sürecini yaşayan öğretmenlere, öğretim teknolojilerinin tanıtımının
yapıldığı ve örnek uygulamaların gösterildiği bir hizmet içi eğitimle ilgili memnuniyet durumlarını incelemektir. Bu
amaç doğrultusunda ayrıca bu eğitimden edinilen bilgi ve becerilerin öğretim ortamlarına kaynaştırılmasıyla (entegre
edilmesiyle) ilgili olarak öğretmenlerin değerlendirmeleri alınmıştır. İlkokul öğretmenlerinin, yenilikçi öğrenmeöğretme araçlarının öğrenme ortamlarına etkili bir şekilde kaynaştırılması (entegrasyonunu) konusundaki bilgi
düzeyleri başarılı öğrencilerin yetiştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu doğrultuda bir bilişim teknolojileri
öğretmeni tarafından öğretmenlere eğitimde dijital dönüşüm ve yenilikçi web 2.0 uygulamaları temalı bir eğitim
sunulmaktadır. Bu süreçte farklı amaçlara hizmet eden 30 adet web 2.0 uygulaması öğretmenlere uygulamalı olarak
tanıtılmıştır. Daha sonra bu eğitim sonunda edindikleri deneyimleri sınıf ortamına nasıl entegre edecekleriyle ilgili
olarak öğretmen görüşleri alınmış ve bu görüşler derinlemesine incelenmiştir. Araştırma nitel çalışma deseninde
tasarlanan bir durum çalışmasıdır. Katılımcı öğretmenler 2019-2020 eğitim öğretim yılı Kasım ayında Sakarya ilinde
görev yapan 19’u kadın 16’sı erkek toplam 35 ilkokul öğretmenidir. Araştırma verileri, katılımcı öğretmenlerin
öğretim ortamlarında yenilikçi teknoloji araçlarının kullanımına yönelik verilen eğitime ilişkin memnuniyet düzeyleri
ve eğitimden edindikleri bilgileri öğretim ortamlarına nasıl entegre edeceklerine dair görüşlerini elde etmek amacıyla
hazırlanan anket yardımıyla toplanmıştır. Veri toplama aracında açık uçlu sorulardan elde edilen anket verileri
MaxQDA nitel araştırma yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcı öğretmenlerin
yenilikçi öğrenme öğretme araçları ve uygulamalarına ilişkin eğitimden genel olarak memnun kaldıkları görülmüştür.
Öğrenilen yeni araçlar arasında en etkili olduğu düşünülen araçlar “puzzlemaker, plickers, voki, wordclouds ve quiz
creator” gibi uygulamalar olmuştur. Öte yandan öğretmen değerlendirmelerinden, katılımcı öğretmenlerin lisans
eğitimleri boyunca öğretim teknolojilerine yönelik yeterli bir eğitim alamadıkları anlaşılmıştır. Bu bağlamda öğretmen
yetiştiren kurumlarda uygulamalı eğitimlere ağılık verilmesi ve somut örneklerin tanıtılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Dijital dönüşüm, öğretmen eğitimi, web 2.0 araçları, eğitimde teknoloji kullanımı.
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Özel Yetenekli Öğrencilerin Kimya Öğretmenleri İçin Mobil Öğretmen Eğitimi
Mustafa TÜYSÜZ1, Ümmüye Nur TÜZÜN2
1

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2

Milli Eğitim Bakanlığı

Özel yetenekli öğrenciler akranlarına göre daha yüksek performans gösterirler (Subotnik, Olszewski-Kubilius &
Worrell, 2011). Dolayısıyla özel yetenekli öğrencilerin kendileri gibi hızlı öğrenen akranlarıyla özel öğretim
programları temelinde öğrenim görmelerine ihtiyaçları vardır (Rogers, 2007). Özel yetenekli öğrencilerin öğretim
ortamlarının yapılandırılmasında farklılaştırılmış - zenginleştirilmiş yaşanmışlıkların öğrencilere sunulmasında
multidisiplinerliğin temel alınması anlamlı öğrenmeyi destekleyecektir (Genç, 2014). Öte yandan özel yetenekli
öğrencilere yaşanmışlıklarıyla örtüşmeyen farklılaştırılmış - zenginleştirilmiş yaşanmışlıklar sunmada özel yetenekli
öğrencilerin öğretmenlerinin teknolojik - pedagojik parmak izlerini sürekli geliştirmelerinin de önemi kaçınılmazdır.
Dolayısıyla bu araştırmanın amacı özel yetenekli öğrencilerin kimya öğretmenlerinin teknolojik - pedagojik parmak
izlerini geliştirmede mobil argümantasyon süreciyle adli kimya konusunda onların argüman yapılandırmalarını
sağlamaktır. Bu bağlamda araştırmanın sorusu: “Özel yetenekli öğrencilerin kimya öğretmenlerinin teknolojik pedagojik parmak izlerini geliştirmede mobil argümantasyon süreciyle adli kimya konusunda onların argüman
yapılandırma becerileri nasıldır?” şeklinde yapılandırılmıştır. Araştırma 2018 - 2019 öğretim yılında Türkiye’nin
farklı bölgelerinde özel yetenekli bireylerle öğretim yapan bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan on kimya
öğretmeniyle mobil grup üzerinden yedi etkinlik süresince nitel araştırma desenlerinden durum çalışması temelinde
yürütülmüştür. Mobil öğretmen eğitiminin yürütüldüğü öğretmenlerden dördü bayan, altısı ise erkektir. Öğretmenlerin
mobil öğretmen eğitimi sürecine katılımları gönüllülük esasındadır. Araştırmanın uygulama süreci mobil grup
üzerinden yürütülmüş; on kimya öğretmeni eşzamanlı olarak daha önceden kararlaştırılan ve öğretmenlerin hiçbirinin
dersinin olmadığı vakitlerde grupta online olarak bulunmuşlardır. Önce yazarlardan biri olan araştırmacı rehber
öğretmen tarafından argümantasyon, argüman yapılandırma, adli kimya, örnek olay konularında gruptan bilgilendirme
yapılmış daha sonra ise uygulamaya geçilmiştir. Mobil grup üzerinden araştırmacı rehber öğretmenin sırayla
gönderdiği yedi adli kimya örnek olayından her biri öğretmenler tarafından online olarak tartışılmıştır, öğretmenler
hem kendilerinin hem de diğerlerinin düşünmelerini takip etmek suretiyle argümanlarını yapılandırmışlar, iddialarına
gerekçe sunmuşlardır. Mobil gruptaki argümantasyon süreci yazılı metine dönüştürülerek edinilen veriler içerik
analiziyle alanyazın temelinde çözümlenmiştir (Erduran, Simon & Osborne, 2004; Osborne, Erduran & Simon, 2004)
Adli kimya örnek olaylarının kapsam geçerliği her iki araştırmacı tarafından kontrol edilmiş, verilerin
çözümlenmesinde ise güvenirlik araştırmacılar arasındaki tutarlıkla sağlanmıştır. Araştırma sonunda özel yetenekli
öğrencilerin kimya öğretmenlerinin mobil argümantasyon süreciyle adli kimya örnek olaylarıyla kendilerinin ve
diğerlerinin düşünmelerini takip ederek argüman yapılandırdıkları, iddialarına gerekçe sundukları böylece teknolojik
- pedagojik parmak izlerine de katkıda bulundukları ortaya konulmuştur. Araştırma kimya öğretmenlerinin mobil
argümantasyon sürecinde nasıl öğreteceklerini kendilerinin deneyimlemeleri suretiyle öğrencilere deneyimletmede
onlara ışık tutacak olması adına önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Özel yetenekli öğrencilerin eğitimi, kimya eğitimi, kimya öğretmen eğitimi, mobil öğretim,
örnek olay, argümantasyon, adli kimya
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Yöntem Tekniğim Özgün Materyalim
Deniz ALTINBAŞ1
1

Bandırma İlçe Milli Eğitim Bakanlığı

Eğitim-Öğretim sürecinde farklı yöntem ve tekniklerin kullanımı ile ilgili teorik olarak çok bilgi bulunmakla birlikte
uygulama örnekleri son derece kısıtlıdır. Özellikle dijital ortamda uygulama örneklerini incelediğimizde pek çoğu
kullanıldığı söylenilen yöntem ve teknikle uyumlu değildir. Bu problemden yola çıkarak sorular sorduk. “Bir çok
meslektaşımız ders işlerken kendilerini izledirler mi?” “Ders işlerken seçtiğimiz yöntem ve tekniklerle farklı zeka
alanlarına sahip öğrencileri aktif olarak sürece dahil edebiliyor muyuz?” “ Bu tür bir uygulama havuzu yapıp Eğitim
Bilişim Ağı’na (EBA) yüklediğimizde ülkemizin pek çok yerindeki öğretmenlere kaynak olur mu?” Bu sorulardan
hareketle bu çalışmayı planlayıp, uygulamaya karar verdik. Çalışmamızın planlama aşamasında yapılan okul
ziyaretlerinde farklı sınıf seviyelerinde öğrencilerimizden ders işleme sürecinde yaşadıkları ile ilgili bilgi toplanmıştır.
Bu bilgiler değerlendirilerek planlanan bu çalışma ile öğretmenlerimizin farklı yöntem ve teknikleri uygulamaları,
öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılmaları, öğretmen ve öğrencilerimizin özgün materyal geliştirmeleri ve
tüm bu uygulamaların bir havuzda toplanması amaçlanmıştır. PROJENİN UYGULANMASI; Derslerde uygulanacak
yöntem ve teknikler belirlendi. (Bu yöntem ve teknikler; beyin fırtınası yöntemi, istasyon tekniği, iş birliğine dayalı
öğrenme, balık kılçığı yöntemi, problem çözme yöntemi, soru-cevap yöntemi, benzetişim tekniği, altı şapkalı düşünme
tekniği, yaratıcı drama, rol oynama, gösteri yöntemi, tartışma yöntemi ve eğitsel oyun yöntemidir.) Okullara gidilerek
çalışmaya katılan öğretmenlere ve öğrencilere bilgi verildi. Öğretmenler, belirlenen yöntem ve teknik derslerini
işlediler ve uygulamaları video ile kaydedildi. Öğretmenlerin, öğrencileri ile birlikte hazırladıkları özgün materyaller
toparlandı ve sergilendi. PROJENİN SONUÇLARI; Çalışmamıza, 4 okul öncesi öğretmeni, 91 okul öncesi öğrencisi,
25 sınıf öğretmeni, 620 ilkokul öğrencisi, 27 (ortaokulda görev yapan) branş öğretmeni, 673 ortaokul öğrencisi, 21
(liselerde görev yapan) branş öğretmeni, 527 lise öğrencisi, 2 özel eğitim öğretmeni ve 29 özel eğitim öğrencisi
katılmıştır. Toplamda çalışmamız, 79 öğretmen, 1.940 öğrencimiz ile gerçekleştirilmiştir. İlçemiz genelinde
çalışmamız kapsamında her branştan, her sınıf seviyesinden 82 ders uygulama videosu toplanarak uygulama havuzu
oluşturulmuştur. (Bu uygulama videolarından 4 tanesi anaokullarına, 25 tanesi ilkokullara, 27 tanesi ortaokullara,21
tanesi liselere, 5 tanesi özel eğitim öğrencilerimize aittir.) Çalışmaya katılan öğretmenlerimizden “Kendimi hiç ders
işlerken izlememiştim, kendimi izleme ve değerlendirme fırsatım oldu.” gibi dönütler alınmıştır.. Ders
uygulamalarında öğrencilerin aktif olarak derse katıldıklarını görülmüştür. Uygulama sonrasında konuştuğumuz
öğrencilerimiz “Dersler çok keyifliydi, kendimizi daha çok ifade etme şansı yakaladık.” gibi dönütler verdiler.
Öğretmen ve öğrencilerin bakış açıları ile çok farklı uygulama örneklerimiz oldu. (Kumaş boyama ve yaratıcı drama
yönteminin bir arada kullanılması gibi…)
Anahtar Kelimeler: Yöntem ve Teknikler, Materyal Geliştirme, Çoklu Zeka
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Akış Deneyimi ve Eğitimde Oyunlaştırma Sistematik Bir Alanyazın Taraması
Uğur DOĞAN1, Özkan ÖZBAY2, S.Sadi SEFEROĞLU3
1

Abdullah Gül Üniversitesi
2

Hacettepe Üniversitesi

3

Hacettepe Üniversitesi

Akış deneyimi; bir etkinliği yapmakta olan kişinin enerjik bir şekilde o işe odaklandığını, tamamen dahil olduğunu ve
bu süreç boyunca keyif aldığını hissederek kendini tamamen etkinliğe verdiği zamanki zihinsel durum olarak
tanımlanır . Akış deneyimi güncel olarak psikoloji alanında kendisine yer bulan bir araştırma alanı olduğu söylenebilir.
Akış deneyimi ile ilgili çalışmalar öncelikle ressamların, dağcıların, dansçıların ve çeşitli diğer meslek gruplarının
ilgili görevleri yerine getirirken neler hissettiklerini anlamak için yapılmıştır. Daha sonra bu araştırmalar spor, sanat,
eğitim, iş yaşamı gibi birçok farklı alanda ele alınmıştır. Bu alanlara ek olarak akış deneyiminin araştırıldığı bir konu
alanı da oyunlaştırma uygulamalarıdır. Son zamanlarda artan oyunlaştırma uygulamalarının eğitimde yaygınlaşması
ile oyunlaştırmanın öğrenmeye olan etkisi konusuna odaklanılmaktadır. Araştırmacıların oyunlaştırma konusuna olan
ilgisinin bir nedeni de akış deneyiminin öğrenme sürecindeki rolü olduğu düşünülmektedir. Bu durum nedeniyle akış
deneyiminin incelenmesinin öğrenme-öğretme süreçleriyle ilgili olarak eğitimcilere yeni bakış olanaklarını sunacağı
düşünülmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışma ile oyunlaştırma uygulamalarındaki akış deneyiminin öğrenmeye olan
etkileri incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda oyunlaştırma uygulamalarındaki akış deneyimi ile ilgili bir alanyazın
taraması yapılmış ve var olan alanyazına eleştirel bir bakış ortaya koymaya çalışılmıştır. Araştırmada
oyunlaştırmadaki akış deneyiminin eğitime olumlu ya da olumsuz etkileri saptanarak öğrenme modelinde bu yöntemin
uygulanması hedeflenmektedir. Bu araştırma ile edinilecek “zevk alma, odaklanma ve başarı” gibi psikolojik veriler
doğrultusundaki sonuçlara dayanarak öğrenenin hedeflerini gerçekleştirme durumu ortaya konulacaktır. Bu çalışmada
yıl sınırlaması olmadan “gamification (oyunlaştırma) and (ve) flow (akış)” anahtar kelimeleri kullanılarak bir
alanyazın taraması gerçekleştirilmiştir. Alanyazın taramasında etki faktörü yüksek dergileri listelemesi sebebiyle Web
of Science veri tabanı tercih edilmiş ayrıca daha fazla sayıda çalışmaya ulaşmak amacıyla da Google Akademik
üzerinden ek bir tarama gerçekleştirilmiştir. Tarama sonucu ilk olarak 59 adet makaleye ulaşılmıştır. Farklı alanda
konuyla ilgisiz makalelerin bulunması sebebiyle tarama işlemi eğitim alanında yayınlanan dergilerde
sınırlandırılmıştır. Ulaşılan çalışmalar; “araştırma alanının eğitim veya eğitimle ilgili olması, yayın dilinin İngilizce
veya Türkçe olması, yayın türünün makale olması, çalışmanın açık erişime sahip olması, tarama çalışması olmaması”
gibi ölçütler göz önünde bulundurularak incelenmiş ve bu süreç sonunda çalışma sayısı 19’a düşmüştür. Araştırma
amacına uygun olan bu 19 çalışma sistematik olarak incelenerek bir içerik analiz çalışması yapılmıştır. Tarama
sonucunda belirlenen ölçütlere uygun olan makaleler “araştırma konusu, çalışma grubu büyüklüğü, çalışma grubu
belirleme türü, araştırma türü ve veri toplama araçları” bakımından incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; zihinsel
durum, çeşitli faaliyetlerde bulunma, odaklanma, faaliyetlerden keyif alma, kendini duruma verme, farklı zorluklarla
mücadele etme, kendini motive hissetme, faaliyetler için uygun beceriye sahibi olma ve geri bildirim gibi kavramların
oyunlaştırma uygulamalarındaki akış deneyimi tanımlamalarında en fazla kullanılan araştırma konuları oldukları
görülmektedir. Bir başka bulgu ise oyun tabanlı öğrenme uygulamaları ile e-öğrenme alanlarında oyunlaştırmadaki
akış etkisinin yüksek olduğu şeklindedir. Sonuç olarak oyunlaştırma uygulamalarında akış deneyiminin öğrenme
üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu değerlendirilmiş ve önceki çalışmalar göz önünde bulundurularak birtakım
önerilerde bulunulmuştur. Bu bağlamda ortaya konulan bulguların ve yapılan önerilerin, akış̧ durumunun
oyunlaştırmaya olan etkilerine ilişkin kaynak, veri ve yöntem çeşitliliğine ve bu konuda yapılacak araştırmalarla ilgili
olarak farkındalığın artmasına katkısının olacağı ve yeni bilimsel çalışmalar için yeni fırsatlar sunabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akış deneyimi, oyunlaştırma, öğrenme
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Türkiye’de Yapılmış E-Değerlendirme Çalışmaları Sistematik Bir Alanyazın Taraması
Ozan ADIGÜZEL1, Özkan ÖZBAY2, Uğur DOĞAN3, S.Sadi SEFEROĞLU4
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Abdullah Gül Üniversitesi
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Bir toplumun gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden birisi o toplumun bireylerine sunduğu eğitimin niteliğidir.
Bilgi teknolojilerinin etkili bir şekilde kullanımının gündemde olduğu 21. yüzyılda eğitim şüphesiz ki hızla gelişen
teknolojiyle uyumlu olmalıdır. Bu bağlamda eğitim reformlarının teknoloji odaklı olması beklenen bir sonuçtur.
Eğitimin her kademesinde yer alan bilgi teknolojileri geleneksel değerlendirme yöntemlerini de etkilemiş ve teknoloji
ile desteklenen eğitimin yine teknoloji ile değerlendirilmesi durumu yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu bağlamda bu
konunun araştırılmasının eğitim sektörünün paydaşlarının farkındalığını yükseltme ve ayrıca araştırmacılara yeni
ipuçları vermesi gibi önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada, Türkiye’de
yapılmış e-değerlendirme çalışmaları hakkında sistematik bir alanyazın taraması yapılmıştır. Çalışmada kullanılacak
makaleleri belirleyebilmek amacıyla birtakım tarama ölçütleri belirlenmiştir. Bu ölçütler; araştırma alanının eğitim
veya eğitimle ilgili olması, yayın dilinin İngilizce veya Türkçe olması, yayın türünün makale olması, çalışmanın açık
erişime sahip olması ve tarama çalışması olmamasıdır. Etki faktörü yüksek dergileri listelemesi sebebiyle
Sciencedirect ve EBSCOHost veri tabanları tercih edilmiş ayrıca daha fazla sayıda çalışmaya ulaşmak amacıyla da
ULAKBİM ve Google Akademik üzerinden ek bir tarama gerçekleştirilmiştir. Seçilen veri tabanlarında “bilgisayar
destekli değerlendirme”, “bilgisayar tabanlı değerlendirme”, “çevrimiçi değerlendirme”, “e-değerlendirme”, “mobil
tabanlı değerlendirme”, “teknoloji destekli değerlendirme” ve “web tabanlı değerlendirme” anahtar kelimeleri temel
alınarak bir tarama yapılmıştır. E-değerlendirme çalışmalarının eğitimde teknolojinin kullanılmasının yaygınlaşmaya
başlamasından sonra bir araştırma alanı olarak ön plana çıkması söz konusudur. Ancak alanyazın Türkiye’de bu
konuda çok fazla yol alınamadığını göstermektedir. Bu nedenle yıl sınırlandırması yapılmadan Haziran 2019’e kadar
olan çalışmalar taranmıştır. Belirtilen ölçütler doğrultusunda 33 çalışmaya ulaşılmış ve ulaşılan 33 çalışmadan
araştırma tarama ölçütlerine uygun olan 24 tanesi belirlenip, “araştırma konusu, çalışma grubu büyüklüğü, çalışma
grubu belirleme türü, araştırma türü, veri toplama araçları ve yayım türü, yayım yılı, yayım yeri” gibi özelliklere göre
incelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, incelenen yayınlarda e-değerlendirmenin genel olarak uzaktan
eğitimde kullanıldığı, e-değerlendirme yöntemi olarak birçok yöntemin olduğu ve bunlar içerisinde “çevrimiçi
ödevler”, “sınavlar” ile “e-portfolyo”nün en çok tercih edilen yöntemler olduğu anlaşılmaktadır. Çalışmalarda göze
çarpan bir diğer nokta ise e-değerlendirmenin bir adım sonrası olan dönüt ve değerlendirmelerde oyunlaştırma
öğelerinin kullanıldığı çalışmaların yer almasıdır. E-değerlendirme çalışmalarının sayıca azlığı belirgin olarak fark
edilirken, 2015 ve sonrasında eski yıllara göre daha çok çalışıldığı görülmektedir. E-değerlendirme çalışmalarında en
fazla çalışılan konunun uygulamaların değerlendirilmesi yani konunun içerik ile ilgili olan kısmı olduğu
anlaşılmaktadır. Ayrıca araştırmalarda en fazla amaçlı ve elverişli örnekleme yönteminin kullanıldığı ve veri toplama
aracı olarak da uygulama ve anketlere başvurulduğu görülmüştür. Bu bağlamda ortaya konulan bulguların ve yapılan
önerilerin gelecekte yapılacak olan e-değerlendirme uygulamalarına yeni fırsatlar sunabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Değerlendirme, Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme, Çevrimiçi
Değerlendirme
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Dedem Korkut’la Geziyorum Değerimle Keşfediyorum
Deniz ALTINTAŞ1, Emin ERCAN2
1

Bandırma İlçe Milli Eğitim Bakanlığı
2

Bandırma Cumhuriyet İlkokulu

“Dedem Korkut’la Geziyorum Değerlerimle Keşfediyorum” Türkiye Haritası Materyali, Sınıf Öğretmeni Deniz
ALTINTAŞ tarafından, materyalin dijital oyunu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hatice YILMAZ tarafından
hazırlandı. Materyal, öncelikle ilçemizde bulunan Yaman Egeli İlkokulu 4/C sınıfında, sınıf öğretmeni Serap ÖZTEK
rehberliğinde 28 öğrenciyle, Cumhuriyet İlkokulu 3/D sınıfında, sınıf öğretmeni Emin ERCAN rehberliğinde 39
öğrenciyle, Erikli İlkokulunda 1,2,3,4 birleştirilmiş sınıfta, sınıf öğretmeni Öykü SELVİ rehberliğinde 24 öğrenciyle
uygulandı. Sonrasında öğretmenlerimiz materyali okul genelinde tüm zümreleri ile uyguladılar. MATERYALİN
HAZIRLANMA AMACI; Öğrencilerimizin kültürümüzün önemli bir parçası olan “Dede Korkut ve Hikayelerini”
tanımasını sağlamak; öğrencilerimize ülkemizin doğal ve tarihi güzelliklerini, yöresel kıyafetlerini, yemeklerini,
önemli bilim insanlarını, tarım ürünlerini, halk oyunlarını oyunlaştırılmış materyal uygulamaları ile tanıtmak.
MATERYALİN UYGULANMASI; Materyal uygulanmaya başlanmadan ön test uygulandı. Materyal ile ilgili
resimler öğrencilere gösterilerek, bu resimlerde gördükleri ile ilgili bilgi vermeleri ve görselin onlara hangi ili
çağrıştırdığını söylemeleri istendi.. Materyal kullanılmadan önce materyalin posteri öğrencilere gösterilip öğrencilerle
fikir alışverişinde bulunuldu.(Dedem Korkut’u tanıyor musunuz? Sorusu öğrencilere soruldu, cevaplar alındı.) Dede
Korkut, öğrencilerimize yaratıcı drama, kuklalar, görsel materyaller ile tanıtıldı, ”Dede Korkut Hikayeleri’ nden”
bahsedildi. (Türk Destanı “Dede Korkut’un” Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne oy birliği ile
kabul edildiği öğrencilerle paylaşıldı.) “Dedem Korkut, ile ilgili hazırlanan hikaye öğrencilere anlatıldı,
canladırıldı. Materyal uygun bir yere asıldı, materyalin görseli ile ilgili öğrencilerle fikir alışverişi yapıldı. (Toplamda
ülkemizde bulunan doğal güzellikler, tarihi eserler, yöresel kıyafetler, yöresel yemekler, yöresel halk oyunları,
yetiştirilen ürünler, önemli tarihi şahsiyetler ile ilgili 147 magnet hazırlandı.) Öğrenciler magnetleri ait oldukları şehre
yerleştirdikten sonra magnetler ile ilgili araştırma yaptı, sınıfta arkadaşları ile paylaştı.. Uygulamalar ilerledikçe
öğrenciler sınıf içerisinde gruplara ayrılarak yarışma şeklinde magnetleri Türkiye Haritası üzerine yerleştirdiler.
Materyalimizin “Dijital Oyunu” ilçemiz genelinde tüm okullarımızda uygulandı ve olumlu dönütler aldık.Bunun yanı
sıra Türkiye genelinde pek çok okulumuzla bu oyunu paylaşıldı. Bu yıl için Balıkesir, Çanakkale,Denizli ve Edirne
illerimize inceleme gezileri planlandı. Uygulamalar sonrası öğrencilere son test uygulandı. Bunun yanı sıra materyal
uygulamaları sırasında uygulama yapan öğretmenlerimiz sınıflarında materyal ile ilişkili pek çok özgün çalışma
gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz, materyal uygulamaları kapsamında Bursa İlimizi bize ayrıntılı ve keyifli bir sunum
ile tanıttılar. Yaman Egeli 4/E Sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Serap ÖZTEK rehberliğinde, veli ve öğrencilerimiz
gruplara ayrılarak okul sonrasında yaptıkları çalışmalar ile Bursa İlimizin müzikli maketini hazırladılar. Her öğrenci
materyal uygulamaları kapsamında “Ülkemi Tanıyorum” kitapçığı hazırladı. Bu kitapçığa magnetlerde gördükleri
görseller ile ilgili topladıkları bilgileri yazdılar. Cumhuriyet İlkokulu 3/D Sınıfı öğrencileri, Balıkesir İlimizi bize
ayrıntılı ve keyifli bir sunum ile tanıttılar. Sınıf öğretmenimiz Emin ERCAN rehberliğinde, Balıkesir ilimizle anılan
doğal güzellikleri, tarihi eserleri, yöresel tatları hikayeleriyle bize tanıttılar. Erikli İlkokulu 1,2,3,4.sınıf öğrencileri
materyal uygulamaları kapsamında sınıf içerisinde keyifli uygulamalar yaptılar. Sınıf öğretmenimiz Öykü SELVİ
rehberliğinde, harita boyama çalışmaları yapıldı. Tüm öğrenciler gruplara ayrıldı ve okul bahçesinde “Türkiye Siyasi
Haritası” yap-boz tamamlama yarışması yaptı. Öğrenci-veli iş birliği içerisinde” Kız Kulesi Maketi” yapıldı.
MATERYALİN UYGULAMA SONUÇLARI; Öğrenciler, UNESCO tarafından “Dünya Somut Olmayan Kültür
Mirası Temsili Listesi’ne” kabul edilen Dedem Korkut ve hikayelerini tanıdılar. Öğrencilerimiz yakın çevrelerinden
başlayarak yurdumuzun doğal ve tarihi güzelliklerini, yöresel kıyafetlerini, yemeklerini, önemli bilim insanlarını,
tarım ürünlerini, halk oyunlarını tanıdılar.
Anahtar Kelimeler: Dede Korkut, Milli Kültür Ögeleri, Dijital Oyun, Hikaye
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İlkokul Yöneticilerinin Kişilik Tipleri ile Liderlik Tipleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Dilek GÖL BATTI1, Lütfi ÜREDİ2
1

Milli Eğitim Bakanlığı
2

Mersin Üniversitesi

Araştırmada İlkokul yöneticilerinin kişilik tipleri ile liderlik tipleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Kişilik tipleri ve Liderlik tipleri arasındaki ilişkinin İlkokul yöneticiliği mesleğini yerine getirirken birbirini ne
düzeyde etkilediği ve yöneticilik tutumuna kattığı etki araştırılmıştır. Araştırmada; Nicel araştırma yöntemlerinden
betimsel ilişkisel karşılaştırma modeli kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak beş faktörlü kişilik ölçeği ve çok
faktörlü liderlik ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılanların kişilik özelliklerini belirlemek için McCrae ve Costa
(1995) tarafından geliştirilen Beş Faktör Kişilik Envanteri (NEO-PI) kullanılmış, Liderlik tiplerini belirlemek için ise
Bass ve Avolio (1990) tarafından geliştirilen Çok Faktörlü Liderlik Anketi (MLQ) ölçüm aracı
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2018-2019 öğretim yılında Mersin ilindeki bütün ilkokul yöneticileri
oluşturmaktadır. Örneklemini ise; Mersin ili Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinden
araştırmaya katılan 417 ilkokul yöneticisi oluşturmaktadır. İlkokul yöneticilerinin 303’ü erkek, 114’ü kadındır.
Çalışmaya katılım gönüllülük ve gizlilik esasına göre yapılmıştır. Veri analizinde betimsel istatistik tekniklerinden
yararlanılmış, normal dağılımın sağlandığına ilişkin kolmogorov smirnov normallik analizi yapılmıştır. Araştırma
sonuçlarından elde edilen bulgulara göre ilkokul yöneticilerinin kişilik tiplerinin betimsel istatistikleri; gelişime açık,
öz disiplin, dışa dönüklük, nörotiktik (duygusal dengeli), uyumluluk kişilik özellikleri olduğu, liderlik tiplerinin ise;
dönüştürücü liderlik, gelenekselci liderlik, serbest bırakıcı liderlik özellikleri olduğu görülmüştür. Öte yandan kişilik
tipleri ile cinsiyet arasında, kişilik tipleri ile yaş faktörü arasında farklılık görülmemiştir. Kişilik tipleri ile kıdem
arasında kişilik alt boyutlarından nörotiklik, dışa dönüklük, gelişime açıklık ve uyumluluk faktörleri arasında anlamlı
fark bulunmazken kişilik tipleri ile öz disiplin faktörü arasında anlamlı fark bulunmuştur. İlkokul yöneticilerinin
liderlik tiplerinde cinsiyete göre farklılık bulunmazken yaş faktörüne göre liderlik alt boyutlarından dönüştürücü
liderlik alt boyutu farklılık göstermektedir. Araştırmada kişilik ve liderlik tipleri arasında yapılan pearson kolerasyon
analizi sonucunda uyumluluk kişilik özelliği ile dönüştürücü liderlik arasında ve öz disiplin serbest bırakıcı liderlik
arasında pozitif yönde yüksek düzeyde ilişki bulunurken diğer alt boyutlar arasında kuvvetli bir ilişki bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: İlkokul yöneticileri, kişilik tipleri, liderlik tipleri
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Öğretmenlerin İşe Tutkunluğunu Etkileyen Okul İçi Etkenlere Yönelik Öğretmen ve Yönetici Görüşleri
Aynur B. BOSTANCI1, Ümit KAHRAMAN2
1
2

Uşak Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

İşe tutkunluk kavramı, işle ilgili olumlu ve tatmin edici zihinsel durum ve örgütsel sonuçlara yönelik bilişsel, duygusal
ve davranışsal olumlu ruh hali olarak tanımlanabilmektedir(Kahn, 2016). İşe tutkunluk, işte dinçlik, işe adanmışlık ve
işe yoğunlaşma olmak üzere üç boyutludur. Dinçlik, çalışırken yüksek enerji düzeyini, zihinsel dayanıklılığı, çaba sarf
etme isteğini ve kolayca yorulmama yeteneğini anlatmaktadır. Adanmışlık, çalışanların işin anlamlı olduğunu
düşünmeleri sonucu işlerini hevesle yapmaları ve işleriyle gurur duyma durumlarıdır. Yoğunlaşma
ise, çalışanın yaptığı işe tamamen odaklanması ve mutlu bir şekilde çalışmaya dalmasıdır (Turgut, 2011). İşlerine
tutkun olan çalışanlar, örgütlerinde olumlu duygular yaşadıklarından, motivasyon kaynaklarını harekete geçirme
kabiliyetine sahiptirler ve işlerinde daha iyi performans göstermektedirler(Gamero-Burón &Lassibille,
2018). Öğretmenlerin işe tutkunluklarına yönelik yürütülen bir çalışmada, öğretmenlerin işe tutkunluklarını etkileyen
öncüllerin okul içerisinde algıladıkları örgütsel destek, yönetici desteği ve örgütsel adalet olduğu; sonuçlarının ise, iş
tatmini, örgütsel bağlılık, işi bırakma niyetinde olmama ve örgütsel vatandaşlık davranışı olduğu tespit edilmiştir. Yine
aynı araştırmada okulda öğretmenlerin işe tutkunluklarını meslektaş ilişkilerinin, yönetici desteğinin, öğretmen-öğrenci
ilişkilerinin, uygun olmayan fiziksel ortamın, öğrencilerin istenmeyen davranışlarının, fazla iş yükünün ve okul
ikliminin etkilediği ortaya konulmuştur (Choochom,2016). Ayrıca başka bir araştırmada da okul yöneticilerinin,
öğretmenlerin işe tutkunlukları üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Khan, 2016). Gökhale (2015) tarafından
yapılan araştırmada da, çalışmalarında coşku ve gurur yaşayan öğretmenlerin mesleklerinden ve yaşamlarından daha
fazla memnuniyet duydukları ortaya konulmuştur. Yine başka bir araştırmada, işe tutkunluk ile öğretmen
etkililiği arasında anlamlı ve pozitif olarak ilişkiler olduğu, eğitim ortamlarında işe tutkun olan öğretmenlerin daha
etkili öğretmenler olduğu görülmüştür (Minghui, Lei, Xiaomeng & Potmešilc ,2018). Eğitim kalitesini artırmak ve
öğrenci gelişimini sağlamakla görevli olan öğretmenlerin kendilerini aktif, fiziksel, duygusal ve bilişsel olarak işlerine
adamamaları gerekmektedir(Bakker& Bal, 2010). Anlaşılacağı üzere okulların hedeflerine ulaşabilmesinde,
öğretmenlerin işe tutkunlukları önemlidir. Öğretmenlerin işe tutkunluklarını ele alan araştırmaların Türkiye de çok
az bulunması nedeniyle, bu çalışmayla alana katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle araştırmanın amacı,
öğretmenlerin işe tutkunluklarını etkileyen okul içi etkenleri ortaya koymaktır. Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap
aranmıştır.
1) Öğretmenlerin işe tutkunluğunu etkileyen okul içi etkenlere ilişkin görüşleri nelerdir?
2)Öğretmenlerin işe tutkunluğunu etkileyen okul içi etkenlere ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri nelerdir?
Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Uşak ilinde
görev yapan 12 öğretmen ve 8 okul yöneticisi oluşmuştur. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı
yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun hazırlanması için öncelikle alan
yazın taranmıştır. Daha sonra hazırlanan sorulara yönelik alan uzmanlarının görüşleri alınmış ve form öğretmen ve
yöneticilere okutulmuştur. Araştırma verilerinin toplanması için hazır hale gelen yapılandırılmış görüşme formu ile
okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmakta
ve birebir alıntılara yer verilmektedir.
Araştırma verileri henüz analiz aşamasındadır.
Anahtar Kelimeler: İşe Tutkunluk, çalışmaya tutkunluk, işe karşı olumlu duygu
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Continuning Professional Development Practices of English Language Teachers
Zülal AYAR1
1

Ankara Üniversitesi

This article scrutinizes the implementations of language teachers’ Continuing Professional Development (CPD) and
any ranging opportunities offered them related to this field at schools. As this issue is sine qua non in teacher education,
the research has aimed at revealing CPD studies in in-service education published in prestigious teaching and teacher
education journals over the last five years (from 2014 till 2019). Furthermore, these articles have been examined in
terms of any particular CPD models which are performed accordingly so as to find out the critical and essential points
in its operationalization. Besides common CPD practices, online professional development activities have been
incorporated into the design by virtue of discovering their efficacy. This review reports that quite a few topics revolve
almost all around the same conventional themes. In addition, the integration of online professional development
practices into teacher education programs seems to be necessary upon clarifying their prominence. Implications and
recommendations for further studies are also stated at the end of the study.
Keywords: professional development, teacher education, online professional development activities, professional
development models
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Fizik Öğretmenliği Programına Yerleşen Öğretmen Adaylarının Durumlarının 2018 ve 2019 Yılları
Çerçevesinde Karşılaştırılması
Havva Sibel KURT1
1

Gazi Üniversitesi

Ülkemizde Fizik Eğitimi Anabilim Dalları, ortaöğretim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla
öğretmen yetiştirmede öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlayan programlardır.
Programlarda alan bilgisi derslerinin yanında öğretmenlik formasyonuna yönelik dersler; ayrıca kültür dersleri gibi
dersler de verilmektedir. Fizik öğretmenliği
programlarına yerleştirilen öğretmen adaylarının
incelenmesi, ülkemizdeki durumun betimlenmesi ve geleceği hakkında bir bakış açısı elde edebilmek bakımından
oldukça önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı 2018 ve 2019 yılı YÖK fizik öğretmenliği programına yerleşen
öğretmen adaylarının durumlarının betimsel bir analizinin yapılmasıdır. Bu amaçla, 1 yıllık eğilim incelenmek
hedeflenmek istenmiş, Türkiye’deki programa giriş hakkında genel bir fikir elde edilmek amaçlanmıştır. Araştırmada,
YÖK Atlas verileri analiz edilerek, fizik öğretmenliği programı bulunan 8 Devlet Üniversitesi (Boğaziçi Üniversitesi,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara
Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi) programlarına yerleşen öğretmen
adayları göz önünde bulundurulmuştur. Veriler belirlenen kategoriler doğrultusunda incelenerek tablolaştırılmıştır.
İncelenen kategoriler, genel bilgilerin karşılaştırılması, yerleşenlerin cinsiyetlerinin dağılımı, yerleşenlerin geldikleri
iller, yerleşenlerin mezun oldukları okullar, yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları, taban puan ve başarı sırası
istatistikleri, yerleşenlerin tercih eğilimleri gibi belirleyici kategorilerden meydana gelmiştir. Verilerin analizinde
frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. 2019 yılı için genel toplamda öğretmen adaylarının (n=137) tercihlerinin
%48,9 Kadın, %51 Erkeklerden oluştuğu gözlenmiştir. Ayrıca programlara yerleşen adayların AYT Fizik netleri 2019
yılı için (bölüm içerisinde en düşük olmak üzere) en yüksek 9.5/14 en düşük ise-0.5/14 tespit edilmiştir. 2019 yılı
içinde, KKTC uyruklu fizik öğretmen adayı programının sadece Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunduğu ve bu programa
yerleşme oranının %100 olduğu (n=1) gözlenmiştir. Yerleşme yüzdeleri bakımından, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki
devlet üniversitelerinde yerleşme oranı %100 olarak gözlenirken (2019), Samsun ve Konya ilinde bu oranın %23.8’e
düştüğü gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fizik Öğretmeni Adayları, Fizik Eğitimi, Öğretmen Adayları, YÖK.
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Öğretmen Yetiştirme Programlarında Bologna Sürecine İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Serap Nur DUMAN1, Gürcü ERDAMAR2
1

Kırıkkale Üniversitesi
2

Gazi Üniversitesi

1998 yılında Sorbonne Bildirisi'nin kabul edilmesiyle başlayan Bologna sürecinin temel amacı, Avrupa'da ortak bir
yükseköğretim alanı oluşturmaktır. Avrupa Yükseköğretim Alanı içinde eğitim ve öğretim çalışmalarının niteliğini
artırmak, anlaşılır ve karşılaştırılabilir diplomaların kullanımını yaygınlaştırmak, öğrenci ve öğretim elemanı
hareketliliğini artırmak ve tüm bunlara dayalı olarak yükseköğretim sisteminde kalite güvencesini sağlamak amacıyla
başlatılan Bologna sürecine Türkiye 2001 yılında katılmıştır. Ülkemizde Bologna sürecine ilişkin çalışmalar
Yükseköğretim Kurulu sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalardan biri, Avrupa Kredi Transfer Sistemi
(AKTS) uygulamalarıdır. AKTS uygulamaları Bologna kapsamında ders bilgi paketlerinde yer alan AKTS hesaplama
içeriği altında gerçekleştirilmektedir. AKTS hesaplama içeriğinde genellikle ders süresi, sınıf dışı çalışma süresi,
ödevler, sunum / seminer hazırlama, ara sınavlar, uygulama, laboratuvar, proje ve yarıyıl sonu sınavı ögeleri
bulunmaktadır. Bu ögelerden her birinin sayısı ve süresi ile iş yükü saati hesaplanmaktadır. Bunun yanında öğrenci
merkezli bir eğitim anlayışını yaygınlaştırmaya çalışan Bologna sürecinin, öğretmen yetiştirme programlarında
sürdürülmesine ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerini ele alan bu çalışma betimsel araştırma modeli çerçevesinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada aynı zamanda Bologna sürecinin öğretmen yetiştirme programlarında
geliştirilmesine ilişkin öğretim elemanlarının önerilerine de yer verilmiştir. Nitel araştırma deseninde olgubilim
modeliyle yapılan araştırmanın çalışma grubunu belirlemede amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme
kullanılmıştır. Çalışma grubunu belirlemede yararlanılan temel ölçütler; İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (The
Nomancelature of Territorial Units for Statistics-NUTS), fakültelerin kuruluş tarihleri ve fakültelerde ortak dört
anabilim dalının bulunmasıdır. Bu ölçütlere dayalı olarak belirlenen eğitim fakültelerinde dört farklı ana bilim dalında
yer alan ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde görev yapan öğretim elemanlarına yer verilmiştir. 116 öğretim
elemanının yer aldığı araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formlarından
yararlanılmıştır. Görüşmeler yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tercih
edilmiştir. İçerik analizi sonucu Bologna sürecinin etkisine ilişkin elde edilen bulgu başlıkları; AKTS
hesaplamalarının gerçekçi ve işlevsel yapılmaması, değerlendirme ölçütlerinin uygulanabilir olmaması, koşulların
bologna sürecine uygun olmaması, derslerin hazırlanan şekilde sürdürülmemesi, bologna sürecinin işleyişinin takip
edilmemesi, öğrenci merkezli eğitim anlayışının olması, süreç hakkında yeterli bilgilendirme yapılmaması, ders
içeriklerinin düzenli güncellenmemesi, yeni öğretim elemanına rehberlik etmesi, üniversitelere tanınırlık sağlaması
şeklinde belirlenmiştir. Öğretmen yetiştirme programlarında Bologna sürecinin geliştirilmesine ilişkin bulgular ise;
derslere uygulama saatinin eklenmesi, programların kontenjanlarının azaltılması, dersler arasında ilişkilendirme
yapılması, derslerin yerleşiminin bölüm kararına bırakılmaması, ders içeriklerinin güncellenerek azaltılması,
kitapların akredite edilmesi, dersliklerdeki sıra düzeninin değişmesi, dersin öğretim elemanları arasında koordinasyon
kurulması şeklinde ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: bologna süreci, öğretmen eğitimi, öğretmen yetiştirme programları.
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Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Aidiyet Duyguları ile Mesleki Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi: Mersin İli Örneği
Pelin AYDINOL1, Lütfi ÜREDİ2
1

Milli Eğitim Bakanlığı
2

Mersin Üniversitesi

Öğretmenler eğitim yoluyla bireylerde istendik davranışlar oluştururlar. Günümüzde çocukların eğitim hayatına adım
atması küçük yaşlarda başlamaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin oluşturduğu ilk sosyal ve eğitim ortamını sınıf
öğretmenleri devam ettirmektedir. Sınıf öğretmenleri, bireyin hayata bakış açısını çizen veya değiştiren kişidir.
Okullarda eğitim-öğretim programlarının uygulayıcısı, öğrencilerin rehberi sınıf öğretmenleridir. Eğitimin ilk
adımlarına rehber olan sınıf öğretmenlerinin mesleklerine aidiyet duyguları, iş verimliliği ve öğrenci başarısı adına
çok önemlidir. Aynı zamanda sınıf öğretmenlerinin çeşitli nedenlerle mesleklerinde yaşadıkları doyum düzeyi yine
öğrenci başarısına etki etmektedir. Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet duyguları ile mesleki doyum
düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılarak tarama modelinden
yararlanılmıştır. Araştırma verileri Öztaş (2010) tarafından geliştirilen Mesleki Aidiyet Ölçeği ve Minnesota Doyum
Ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgiler Formu bağımsız değişkenleri
oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini resmi devlet okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde Mersin ili Yenişehir, Toroslar, Akdeniz ve Mezitli
ilçelerinde MEB’e bağlı resmi ilkokullarda görev yapan ve araştırmaya dahil olmaya gönüllü olan 402 sınıf öğretmeni
oluşturmuştur. Sınıf öğretmenlerinin %58,7’si (N=236) bayan, %41,3’ü (N=166) erkektir. Veriler SPSS 25.00
programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde problem durumu için korelasyon testi, alt problemler için İlişkisiz
Örneklemler için T-Testi, Ki-Kare Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına
göre sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet duyguları ile mesleki doyum düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu
(p<0,01) ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet duyguları
cinsiyet, yaş, medeni durum, en son mezun olunan okul, kıdem yılı, çalışılan ilçe değişkeleri bakımından anlamlı bir
farklılık göstermediği bulunmuştur. Öğrenim durumu ve okuldaki statü değişkenleri grup için normal dağılım
göstermediği için analiz edilememiştir. Mesleği isteyerek seçip seçmeme değişkeni mesleki aidiyet duygularında
anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır. Mesleği isteyerek seçen sınıf öğretmenlerinin mesleki aidiyet duyguları mesleği
isteyerek seçmeyen sınıf öğretmenlerine göre daha olumludur. Sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri
cinsiyet, yaş, medeni durum, en son mezun olunan okul, mesleği isteyerek seçip seçmeme, çalışılan ilçe değişkenleri
bakımından anlamlı bir farklılık oluşturmamaktadır. Sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri kıdem yılı
değişkeni bakımından anlamlı farklılık göstermektedir. Öğrenim durumu ve okuldaki statü değişkenleri bakımından
mesleki doyum düzeyleri de grubun normal dağılım göstermemesinden dolayı analiz edilememiştir. Yapılan
araştırmalar ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Sınıf Öğretmeni, Mesleki Aidiyet, Mesleki Doyum
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Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Programlarındaki Okul Psikolojik Danışmanlığı ile İlgili
Uygulamalı Derslerin Taslak Standartlarının Geliştirilmesi Süreci ve Son Şeklinin Verilmesi İçin Öneriler
Meryem DEMİR GÜDÜL1, Ragıp ÖZYÜREK2, Şerife Gonca ZEREN3, Ayşen KÖSE4, Süleyman AKÇIL5, Arzu
BUYRUK GENÇ6, Gülçin GÖKMEN7
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Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu

Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi

Ülkemizdeki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) lisans programları, teorik derslerin yanında uygulama
derslerini de içermektedir. Okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili uygulamalı derslerin niteliklerinin belirleyicilerinden
olan öğrenciye sağlanan süpervizyon olanaklarının incelendiği bir araştırmada (Özyürek, 2009), önemli bir orandaki
öğrencinin yeterli sürede ve düzenli biçimde bireysel süpervizyon ya da grup süpervizyonu alamadığı, grup
süpervizyonlarının deneyimsiz öğretim elemanları tarafından sunulduğu ve kalabalık öğrenci gruplarıyla yapıldığı
tespit edilmiştir. Okullarda RPD uygulamaları dersine ilişkin öğrencilerin görüşlerinin incelendiği bir diğer
araştırmada (Atıcı ve Çam, 2013) ise öğrenciler gerek uygulama yaptıkları okullardaki yönetici ve süpervizör
psikolojik danışmanlardan gerekse dersi veren öğretim üyesinden düzenli ve kapsamlı geribildirim alabilmeleri
durumunda dersin mesleki gelişimlerine fayda sağladığını belirtmişlerdir. Bu bulgular, uygulama derslerinde sağlanan
süpervizyonun öğrenci yeterliliklerinin geliştirilmesi açısından önemine dikkat çekmektedir. Ancak buna karşın, RPD
bölümlerinde süpervizyon standartları ve modelleri konusunda kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Sunulacak bu bildiride, Demir ve arkadaşlarının (2019), okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili uygulamalı derslerin
taslak standartlarının geliştirilmesine ilişkin yapmış oldukları çalışma sunulacaktır. Türk Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi tarafından 14 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen II. Okul Psikolojik Danışmanlığı
Sempozyum’unda oluşturulan Çalıştayda, bahsedilen gereklilik doğrultusunda, taslak standartlar hazırlanmıştır.
Bunun için iki farklı tarihte toplanan bir komisyon oluşturulmuştur. Hazırlanan taslak standartlar, dersin adından
başlayarak, dersin tanımı ve ön koşullarını içermektedir. Dersin uygulamalarının da temelini oluşturan öğrenim
çıktıları belirlenmiştir. Özellikle öğrencilere hangi uygulama olanaklarının sağlanacağı uygulama okulunun
özellikleri, süpervizör öğretim üyesinin özellikleri ve görevleri, okul süpervizörlerinin görev ve özellikleri, verilecek
süpervizyon çeşitleri ve özellikleri açıklanmıştır. Ardından yapılması önerilen uygulamalar sıralanarak, bu
uygulamaların gerçekleştirileceği süreçler de tanımlanmıştır. Ayrıca, bu derslerdeki başarıyı değerlendirmek için
ölçütler ve bu başarıyı ölçerken kullanılabilecek araçlar açıklanmıştır. Son olarak etik davranışlara değinilmiştir.
Dersin öğrenim çıktılarına göre öğrencilerden şu konularda başarılı olmaları beklenmektedir: Okullarda PDR
Uygulamaları ve Süpervizyonu-I ve Okullarda PDR Uygulamaları ve Süpervizyonu-II derslerini alan ve başarıyla
tamamlayan bir psikolojik danışman adayı; akademik, kariyer ve kişisel/sosyal gelişim alanlarındaki, alanyazında
bulunan program ve etkinlikleri tarar. Büyük grup rehberliği (yaklaşık 8-12 arasında öğrenci) yöntemi ile psikoeğitim
programları uygular. Sınıf rehberliği yöntemi ile psikoeğitim programları uygular. Küçük grup psikolojik danışması
(yaklaşık 5-8 arasında öğrenci) yöntemi ile psikoeğitim programı uygular. Okuldaki öğrencilerin akademik ve kariyer
planlarına ilişkin periyodik bireysel görüşmeler yapar ve bu öğrencilerin portfolyo dosyası geliştirmesine rehberlik
eder. Sınıf yönetimi becerilerini kullanır. Bireysel görüşme yapar. Veli görüşmesi yapar. Veli ya da öğrenci
seminerleri hazırlar ve uygular. Test-dışı teknikleri yönergeleriyle birlikte hazırlayıp uygular ve sonuçlarını
değerlendirir. Öğrencilerin ihtiyacına uygun psikolojik test seçer ve bu testleri yönergeleriyle birlikte hazırlayıp
uygular ve sonuçlarını değerlendirir. Var olan okul psikolojik danışma ve rehberlik programını inceler, bu programı
kapsamlı gelişimsel modele göre değerlendirir ve nasıl bir okul psikolojik danışmanlığı programı geliştireceğine
ilişkin önerilerini sıralar. Program değerlendirmeye yönelik var olan ölçme araçlarını kullanır veya ihtiyaç duyulan
ölçme araçlarını geliştirir, uygular ve sonuçlarını değerlendirir. Program değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak
bir sonraki eğitim-öğretim yılının çalışmaları için öneriler sunar. Yürütülen çalışmaların etkinliğini kanıtlayan sonuç
raporları ve brifing hazırlar ve sunar. Akranlarına geri bildirim verir. Etik ilkelere uygun davranır. Taslak standartların
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bu başlıklar çerçevesinde ilgili derslerin tüm süreçlerinde ortak uygulamaların yapılmasına ve bu dersleri tamamlayan
öğrencilerin okul psikolojik danışmanlığı temel uygulamalarını süpervizyon alarak gerçekleştirmiş olmasına katkı
sağlaması umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: okul psikolojik danışmanlığı uygulamaları standartları, psikolojik danışman eğitimi, psikolojik
danışman eğitiminin akreditasyonu
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