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SUNUŞ
Uluslararası Öğretmen Yetiştirme ve Akreditasyon Kongresi (International Teacher Education
and Accreditation Congress -ITEAC), Türkiye’de kalite güvencesi ve akreditasyon alanında her
yıl yapılan ilk gelenekselleşmiş bilimsel toplantıdır. İlki 2017 yılında yapılan bu Kongrenin
genel amacı; dünyanın kalite güvencesi ve akreditasyon literatürünün gelişimine katkıda
bulunmaktır. Buna paralel olarak Kongre; Türkiye’de henüz emekleme aşamasında bulunan
alana özgü bilimsel araştırmaların nicelik ve niteliğini artırmayı, kalite kültürünü yaymayı da
amaçlamaktadır. ITEAC bu amaçlara ulaşma yolunda kayda değer bir yol almıştır. Öyle ki ilk
Kongrede bir elin parmaklarını geçmeyen doğrudan akreditasyon konulu bildiri sayısı, ITEAC
2022’de 17’ye ulaşmıştır. Bu toplam bildiri sayısının (54) %31,4’üdür. Konuyla doğrudan ilgili
bildirilerin sayısındaki artışın yanı sıra nitelik yönünden de önemli bir gelişme meydana
gelmiştir. Bu bağlamdaki gelişmeler daha çok metodoloji ve konu ile ilgilidir. Araştırmalarda
daha çok nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Konu olarak akreditasyona yönelik farkındalık,
algı ve tutum üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu yılın ilk altı ayında yapılan sempozyumlarda da
bunlara benzer konulara ilişkin bildiriler sunulmuştur. Bu çalışmalardan elde edilen veriler,
önümüzdeki yıllarda yapılacak etki analizi çalışmalarına kaynak teşkil edecektir.
Geleneksel olarak ITEAC’ın temel işlevlerinden biri EPDAD’ın deneyimlerini iç ve dış
paydaşlarla paylaşmaktır. Kongre programı içinde EPDAD ile bazı yerli ve yabancı kalite
kuruluşlarının deneyimlerini paylaşmak için üç ortak oturuma yer verilmiştir.
ITEAC 2022’de öncekilerden farklı bir uygulama Akreditasyon Eğitimi Çalıştayı’na yer
verilmesidir. Bu Çalıştayda 2022-2023 değerlendirme döneminde EPDAD’dan dış
değerlendirme ve akreditasyon hizmeti alan fakültelerin program temsilcilerine Eğitim
Komisyonumuz tarafından eğitim verilecektir. Fakülteler bu Çalıştaya yoğun ilgi göstermiştir.
Görüldüğü gibi ITEAC, EPDAD’ın genel ve özel hedeflerinin gerçekleşmesi bakımından
önemli bir yere ve öneme sahiptir. ITEAC 2022, Covid 19 Pandemisi sonrası yapılan ilk yüz
yüze Kongremizdir. Katılımcı sayısının belirlenmesinde geçiş dönemi psikolojisinin belirleyici
olduğu Kongremizin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmeyi zevkli bir görev
addederim. Bu bağlamda Kongre Onur Kurulu üyelerine (Prof. Dr. Muhsin Kar, YÖKAK
Başkanı; Prof. Dr. Petek Aşkar, MEB Bakan Yardımcısı; Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale 18
Mart Üniversitesi Rektörü); Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç’e, Kongre
Koordinatörü Prof. Dr. Dinçay Köksal’a, Kongre Düzenleme Kurulu, Kongre Bilim Kurulu ve
Kongre Danışma Kurulu üyelerine ve nihayet tüm katılımcılara teşekkür ederim. Kongrenin
Türkiye kalite güvencesi ve akreditasyon alan yazını ile kalite kültürünün gelişimine, evrensel
bilgi ve deneyimin zenginleşmesine katkıda bulunmasını dilerim.
Kongrenin başarılı geçmesini diler, saygılar sunarım.
14 Haziran 2022
Prof. Dr. Cemil Öztürk
EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı
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FORWARD
International Teacher Education and Accreditation Congress [ITEAC] | is the first traditional
scientific meeting held every year in the field of quality assurance and accreditation in Turkey.
The Congress, the first of which was held in 2017, aimed to contribute to the development of
the world's quality assurance and accreditation literature. Besides the Congress also aims to
increase the quantity and quality of field-specific scientific research, which is still in its infancy
in Turkey, and to spread the culture of quality. ITEAC has taken a remarkable stride towards
achieving these goals. So much so that the number of papers on direct accreditation, which did
not exceed the fingers of one hand in the first Congress, reached 17 in ITEAC 2022. This is
31.4% of the total number of papers (54). In addition to the increase in the number of papers
directly related to the subject, there has also been an important development in terms of quality.
Developments in this context are mostly related to methodology and subject. In the studies,
mostly qualitative research methods were used. The focus is on awareness, perception, and
attitude towards accreditation. Papers on similar topics were presented at the symposiums held
in the first six months of this year. The data obtained from these studies will be a source for
impact analysis studies to be carried out in the coming years.
Traditionally, one of ITEAC's core functions has been to share EPDAD's experiences with
internal and external stakeholders. Three joint sessions were held in the congress program to
share the experiences of EPDAD and some local and foreign quality institutions.
A different application from the previous ones in ITEAC 2022 is to include the Accreditation
Training Workshop. In this Workshop, our Education Commission will provide training to the
program representatives of the faculties that applied for external evaluation and accreditation
services from EPDAD in the 2022-2023 evaluation period. Faculties showed great interest in
this Workshop.
As can be seen, ITEAC has an important place and importance in terms of realizing the general
and specific objectives of
EPDAD. ITEAC 2022 is our first face-to-face Congress after the
Covid 19 Pandemic. I consider it a pleasure to thank everyone who contributed to the realization
of our Congress, where transitional psychology was decisive in determining the number of
participants. In this context, I would like to express my gratitude to the members of the
Congress Honorary Board (Prof. Dr. Muhsin Kar, President of YÖKAK; Prof. Dr. Petek Aşkar,
Deputy Minister of the Ministry of National Education; Prof. Dr. Sedat Murat, Rector of
Çanakkale 18 Mart University); Congress Co-Chair Prof. Dr. Salih Zeki Genç, I would like to
express my thanks to Congress Coordinator Prof. Dr. Dinçay Köksal, the members of the
Congress Organizing Committee, the Congress Scientific Committee and the Congress
Advisory Board, and finally all the participants. I hope that the congress will contribute to the
development of quality assurance and accreditation literature in Turkey, and to the enrichment
of universal knowledge and experience.
I wish the congress to be successful, I present my respects.
14 June 2022
Prof. Dr. Cemil Öztürk
Chairman of the Board of EPDAD
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TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi Bilim Okulları Destekleme Programı
Kapsamında Desteklenen Öğretmen Eğitimi Çalışması
Alaattin Bahşi 1,*, Esra Açıkgül Fırat 2, Ferhat Bayar 3 & Remziye Gamze Bahşi 4

3
4

1

Fen Bilgisi Öğretmenliği Milli Eğitim Bakanlığı

2

Fen Bilgisi Öğretmenliği Adıyaman Üniversitesi

Sınıf Öğretmenliği Solhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
alaattinbahsi@hotmail.com

Özet
Bilimsel gelişmelerin ve teknolojik ilerlemenin hızlı bir değişim gösterdiği 21.yy’da, çağın gereklerine
ayak uydurmaya çalışan ülkeler pek çok alanda atılımlar gerçekleştirmiştir. Bunların başında da
şüphesiz eğitim-öğretim başlığı gelmektedir. Özellikle ekonomik ve teknolojik gelişmişlik düzeyini en
üst seviyeye çıkarma çabasında olan ülkeler, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, sahip olduğu
bilgi ve beceriyi etkin bir biçimde kullanabilen ve yenilikçi teknolojiler üretebilen bireylerin
yetiştirilmesi için eğitim politikalarını yeniden şekillendirmişlerdir. Süreç içerisinde eğitim ve
öğretimde pek çok yenilikçi yaklaşımı benimseyen ülkeler son olarak, teknoloji ve mühendisliğin
multidisipliner bir yaklaşım ile fen ve matematik derslerine entegre edilmesini içeren ve
bütünleştirilmiş bir eğitim modeli olan STEM eğitimini etkin bir biçimde uygulamaya başlamışlardır.
Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini içeren STEM eğitimi, bireylere yaparak
yaşayarak öğrenme imkânı tanıyan, bilginin günlük yaşama aktarılması ile günlük hayat problemlerine
yenilikçi çözümler bulmayı sağlayan ve bireylere 21.yy becerilerini kazandırarak üst düzey
düşünmelerine imkân tanıyan yenilikçi bir eğitim yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve
Altun, 2015). Bunun yanı sıra Çorlu ve Aydın (2016) tarafından yapılan bir başka tanımda ise, STEM
eğitimi bireylere eleştirel düşünme becerisi, yaratıcılık, problem çözme ve işbirlikli çalışma gibi
becerileri kazandırma amacı taşımaktadır. Süreç içerisinde bireylere özellikle yaratıcı tasarım
becerilerinin de kazandırılabilmesi amacıyla, bu modele Sanat (Art) disiplini de eklenerek, STEAM
eğitim modeli olarak güncellenmiştir. Ülkemizde bu eğitim modelini benimseyen pek çok ülke
arasında yer almaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar neticesinde, MEB (2016) tarafından
hazırlanan STEM Türkiye Raporuyla, STEM eğitim yaklaşımının ülkemiz eğitim öğretimine
entegrasyonunu sağlamak amacıyla 5 adımda gerçekleştirilecek bir eylem planı hazırlanmıştır. Bu
adımlardan biri olan “Öğretmenlerin STEM eğitim yaklaşımını benimseyecek şekilde yetiştirilmesi”
önerisinden

hareketle,

öğretmenlerimizin

STEAM

disiplinlerini

benimseyecek

şekilde

yetiştirilmelerine katkı sunmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim
Okulları Destekleme Programı kapsamında, Bingöl ilimizde Fen Bilimleri öğretmenlerinin
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katılımlarıyla STEAM Etkinlikleriyle Kodla-Tasarla-Üret adında bir proje faaliyeti yürütülmüştür.
Lego eğitim setlerinin kullanıldığı mekanik ve robotik içeriklerden oluşan 15 farklı etkinlik
gerçekleştirilmiştir. Etkinlikler öncesinde öğretmenlere Çorlu (2017) tarafından hazırlanan ve etkinlik
içeriklerine göre uyarlanan STEAM Ders Planları dağıtılarak, buradaki yönergeleri takip etmeleri
istenmiştir. Araştırma projemiz, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen
6 Fen Bilimleri öğretmeninin katılımlarıyla, uzman eğitmen ve akademisyenlerin gözetiminde 5 gün
sürmüştür.

Çalışmanın

desenini

nitel

araştırma

yöntemlerinden

durum

çalışması

deseni

oluşturmaktadır. Bu çalışma ile Fen Bilimleri öğretmenlerinin STEAM eğitim yaklaşımına yönelik
görüşleri derinlemesine incelenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda alanın uzmanı eğitmenler tarafından
hazırlanan ve 13 adet sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu dağıtılarak veriler
toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Fen Bilimleri
öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda elde edilen veriler STEAM eğitimi, eğitimin uygulanabilirliği
ve paydaşlar üzerindeki etkisi olmak üzere 3 tema altında toplanmıştır. Öğretmenlerin görüşleri
doğrultusunda olumlu bir eğitim süreci geçirdiklerini, etkinliklerin kodlama, tasarlama, işbirlikli
öğrenme gibi becerilerini geliştirdiğini alana olumlu katkılar sağladığını, farklı disiplinler ile ilişkiler
kurarak

tasarım

yapabileceklerini

ifade

etmişlerdir.

Ayrıca

eğitimlerin sınıf

ortamında

uygulanabilirliğine yönelik bütçe, zaman gibi çeşitli zorlukların olabileceğini ve bu zorluklarla başa
çıkmanın pratik yöntemler ile mümkün olabileceğini ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra
öğretmenlerimiz eğitim sürecinin hem öğretmenler adına mesleki katkılar sağladığını hem de
öğrencilerin yaratıcılık, tasarım, grup çalışması, inovatif düşünme gibi 21.yy becerilerine sahip
olabileceklerini ifade etmişlerdir. Çalışmaya katılan öğretmenlerimiz arasında cinsiyet açısından
anlamlı bir farklılıklar gözükmezken, erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre teknik alet
kullanımına daha yatkın olabileceği ifade edilmiştir. Çalışmanın bütünü değerlendirildiğinde, farklı
içeriklere sahip etkinliklerin farklı branşların katılımlarıyla ve daha uzun bir eğitim süreci planlanarak
yapılması önerilebilir. Ayrıca STEAM etkinliklerinin daha kolay ulaşılabilir ve maliyeti düşük
materyaller ile gerçekleştirilmesi de önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri Öğretmenleri, TÜBİTAK 4004, STEAM, Yaratıcılık, Tasarım.
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Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Kapsamında Robotik-Kodlama Alanında Temel
Düzey Öğretmen Eğitimi
Alaattin Bahşi 1,*, Ali İhsan Yanılmaz 2, Ferhat Bayar 2 & Remziye Gamze Bahşi 3
1
2
3

Fen Bilgisi Öğretmenliği Milli Eğitim Bakanlığı

Sınıf Öğretmenliği Solhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
alaattinbahsi@hotmail.com

Özet
Yaşadığımız çağın en güçlü belirleyicisi olan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, birçok alanı etkilemiş
ve çağın gereklerine uyum sağlayacak dönüşümleri de beraberinde getirmiştir. Bu dönüşüm süreci
toplum hayatından iş hayatına pek çok alanda varlık göstermiş ve adeta bir dijitalleşme süreci
başlamıştır. Bu süreçten etkilenen başlıklardan biri de şüphesiz eğitim-öğretim ortamlarıdır. Bununla
birlikte eğitim öğretim ortamlarının dijital materyaller ile donatılması çalışmaları başlamış, zamanla
mobil teknolojilerin gelişimi ve internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte bu süreç hız
kazanmıştır. Özellikle Endüstri 4.0 kavramının hayatımızda önemli yer tutması ile başlayan süreçte
elektronik programlama ve nesnelerin interneti, bulut sistemleri, yapay zekâ, otonom araçlar ve
robotik uygulamalar başlıklarında çalışmalara yer verilmiştir (Talan, 2020). Bunlar arasında en
popüler olan ve eğitim ortamlarında geniş yer tutan çalışmalar, hiç şüphesiz robotik uygulamalardan
oluşmaktadır. Üretim, sağlık, askeri pek çok alanda kullanılan robotik uygulamalar, son zamanlarda
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) gibi disiplinler arası eğitim yaklaşımlarında
aktif kullanılan bir öğretim aracı olmuştur. Eğitimde verimliliği arttırmak ve öğrencilerin akademik,
sosyal, bilişsel gelişim düzeylerine katkı sağlamak amacıyla bu alanda pek çok yenilikçi çalışmalar
yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir (Hangün, 2019; Şimşek, 2019). Ülkemizde bu alanda
yapılan çalışmalar incelendiğinde robotik ve kodlama çalışmalarının öğrencilerin derse karşı
motivasyonlarını arttırdığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmeler sağladığı, bilimsel yaratıcılıklarına ve
bilimsel süreç becerilerine katkı sağladığı, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerinin gelişmesi gibi
çok sayıda 21.yy becerisine sahip oldukları görülmektedir (Çavaş vd., 2012; Çankaya vd., 2017;
Soykan, 2018). Hatta bu alanda yapılan öğretim çalışmaları öğrencilerin çok fazla ilgilerini çekmiş ve
ders dışı egzersiz faaliyetleri, atölye çalışmaları, çeşitli kurslar, yarışmalar ve projeler ile her geçen
gün gerçekleştirilen çalışmaların sayısının arttığı görülmüştür. Buradan hareketle robotik ve kodlama
alanında yapılacak çalışmaların önemi ve gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda eğitim öğretim
çalışmalarında önemli rol üstlenen öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir. Öğretmenler
öğrencilere hazır bilgiyi ulaştıran bir bilgi kaynağı olmaktan çıkarak, öğrencilerin bilgiyi uygulayan,
analiz eden ve sentezleyerek yeni çıkarsamalarda bulunmasına yardımcı olan bir mentör görevi
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üstlenmektedirler. Öğrencilerimizin çağın ve geleceğin kodlarını okuyabilen bireyler olarak
yetişebilmeleri ve 21.yy becerileri başta olmak üzere pek çok yeni beceri ile donatılmaları amacıyla
öğretmenlerimizin yenilikçi öğretim yaklaşımlarını edinmeleri, bu alanda yeterlilik sahibi olmaları
önem arz etmektedir. Bu gerçeklikten hareketle hizmet içi eğitim kapsamında öğretmenlerimize
yönelik blok tabanlı robotik ve kodlama eğitimi gerçekleştirilmiştir. Bingöl ilinin Solhan ilçesinde
görev yapan, robotik ve kodlama alanına ilgi duyan 20 öğretmenin katılımıyla Şehit Kaymakam Ersin
Ateş Ortaokulu bünyesinde kurulan STEM/Robotik-Kodlama atölyesinde 5 gün (30 saat) süren hizmet
içi eğitim gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında öğretmenlere mBlok robot kitleri ile blok tabanlı
kodlama eğitimi verilmiştir. Araştırma çalışmamızın hedef kitlesini amaçlı örnekleme yöntemlerinden
ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen fen bilimleri, matematik, bilişim teknolojileri ve sınıf öğretmenleri
oluşturmaktadır. Araştırma çalışmamızın desenini, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması
deseni oluşturmaktadır. Çalışmamız kapsamında hizmet içi eğitim kursuna katılan öğretmenlerin
robotik ve kodlama eğitimlerine yönelik görüşleri derinlemesine incelenmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın verileri uzman görüşleri alınarak hazırlanan 10 adet yarı yapılandırılmış görüşme formu
ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilerek bulgular yorumlanmıştır.
Hizmetiçi eğitim çalışmasına katılan öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda veriler kod-kategori-tema
şeklinde gruplandırılmıştır. Genel olarak tüm branş öğretmenleri eğitim süreci ile ilgili olumlu görüş
bildirmişlerdir, ayrıca eğitimlerin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını ve öğrencilere de olumlu
katkılar sağlayacağını ifade etmişlerdir. Eğitimlerin materyal temin edilmesi halinde sınıf ortamında
kolaylıkla uygulanabilecek içeriklerden oluştuğunu da belirtmişlerdir. Ancak sınıf ortamında
uygulamak için pratik yapmaya ve kurs sonrası mentörlük desteğine ihtiyaç duyduklarını
belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra içeriklerin algoritmik ifadelerden oluşması, sınıf öğretmenlerinin diğer
öğretmenlere göre daha geç kavramalarına neden olmuştur. Genel olarak eğitim ile ilgili olumlu görüş
belirten öğretmenlerimiz eğitim süresinin daha uzun olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Robotik ve
kodlama alanında yapılacak eğitimlerin, branş farklılıkları dikkate alınarak daha uzun eğitim süreleri
dahilinde planlanması önerilmektedir. Ayrıca mantıksal muhakemeden algoritmaya aktarılan eğitim
içeriklerine de yer verilecek eğitimler planlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmenler, hizmetiçi eğitim, robotik, kodlama

16-18 Haziran 2022 / Çanakkale-Türkiye

Sayfa 4

VI. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

Çalışma Grubunun Öğretmen Adaylarının Olduğu Çevre Eğitimi
Tezlerinin İncelenmesi
Büşra Kanık 1 & Seda Çavuş Güngören 1,*
1

Fen Bilgisi Öğretmenliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
scgungoren@comu.edu.tr

Özet
Günümüzde çevre sorunları giderek artmakta ve bu durum doğal dengeyi bozmaktadır. Bu süreçte
çevre duyarlılığı bilincine sahip olmayan insanlarında çevremizde yer alması, çevre kirlenmesine ve
aşırı kaynak tüketimine sebep olmaktadır. Bu sorunları ortadan kaldırabilmek için doğayı ve çevreyi
yeterince tanıyan, onu algılayan, çevresel değerlere ve çevre sorunlarına önem veren, bilgi, beceri ve
duyarlılığının arttırılması hedefleyen eğitimlerin küçük yaştan itibaren verilmesi oldukça önemlidir.
Çevre eğitimi, insanoğlunun doğayı ele geçirme serüveninde ortaya çıkardığı bir takım sorunlara,
bozulmalara karşı kendisinin çözüm üretebileceğini anlamasıyla ortaya çıkan bir eğitim sürecidir.
Çevre eğitiminin amacı; çevreye ve çevre sorunlarına duyarlı ve yaşanan bu sorunların çözümünde
aktif rol almaya istekli bireyler yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda okul öncesi, ilköğretim,
ortaöğretim ve yükseköğretim olmak üzere her kademede çevre eğitimi ile ilgili dersler verilmektedir.
Çevre eğitimi bilgi verme ve bilinçli bir birey yetiştirmenin yanında bireylerin davranışlarını da
etkilemelidir. Bu nedenle bilinçli bireyler yetişerek daha temiz bir çevre, kaliteli yaşam ve tüm canlılar
açısından da elverişli bir doğal çevre oluşturulması, gelecek kuşaklara bu sağlıklı çevre altyapısının
aktarılmasıyla mümkün olabilecektir. Sonuç olarak gelecek nesillerin çevre sorunlarına yönelik
farkındalık ve tutumlarının artması bu sorunları önlemeye yönelik davranışları kazanması çevre
eğitiminin en önemli hedeflerinden biri olarak kabul edilir. Bu davranışların kazanılmasında aileden
sonra en büyük rol öğretmenlere düşmektedir. Dolayısıyla çevreye karşı bilinçli ve duyarlı, sorunların
önlenmesi için çaba harcayan gelecek nesillerin yetiştirilmesinde büyük görev öğretmenlere aittir.
Ancak öğretmenlerin yetiştirilme sürecinde çevre eğitimi konusunda sahip oldukları yetkinliklerin
araştırılması da oldukça önemli bir konudur. Bu araştırmalar söz konusu eksikliklerin belirlenmesi ve
iyileştirilmesi konusunda yapılması gerekenlere yol gösterici bir rol üstlenir. Bu araştırmada da 20162020 yılları arasında çalışma grubunun öğretmen adayları olduğu çevre eğitimi araştırmalarının
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda betimsel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Betimsel içerik analizi; çeşitli değişkenlere göre bir konu üzerinde yapılan çalışmaların eğilimlerinin
belirlenmesi ve derinlemesine incelenip düzenlenmesidir. Veriler doküman incelemesi yöntemi
kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma süresince çevre eğitimi alanında yapılan çalışmaların yıllara
göre dağılımı, araştırma desenleri, veri toplama araçları, araştırma konuları, katılımcı grubunun
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özellikleri ile kullanılan yöntem ve teknikler konularında incelemeler gerçekleştirilmiştir. İncelenen
tezlerde aranılan ölçütler; Ulusal Tez Merkezi’inde 2016-2020 yılları arasında yayımlanması, çevre
eğitimi konusunda hazırlanması ve çalışma grubunun öğretmen adayları içermesidir. «Çevre» ve
«Çevre Eğitimi» anahtar kelimeleri kullanılarak belirlenen çalışmalarda konu ve tez türü bazında bir
filtreleme yapılmamış, sadece yıl bazında filtreleme yapılmıştır. Toplam 68 tez araştırma kapsamında
incelenmiştir. Veriler betimsel analizi ile analiz edilmiş, frekans ve yüzde ifadeleriyle sonuçlar tablo
olarak düzenlenmiştir. Sonuç olarak en fazla çalışmanın 2019 yılında yayımlandığı, çalışma grubunda
en fazla fen bilgisi öğretmen adayları yer alırken en az fizik öğretmen adaylarının seçildiği
gözlenmiştir. Araştırma desenlerine ait bulguları incelediğinde ise en fazla nicel araştırma
yönteminden tarama desenine ait çalışma sayısının fazla olduğu tespit edilmiştir. Karma ve nitel
yöntemlerin ise daha az tercih edildiği belirlenmiştir. Veri toplama araçları incelendiğinde ise en fazla
ölçek ve testlerin kullanıldığı gözlenmiştir. Araştırmalarda çevresel tutum, çevre bilgisi, çevre bilinci
gibi konuların yer aldığı, bunun yanında elektromanyetik çevre kirliliği, bilinçli su tüketimi gibi
konuların daha az çalışılan konular olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın çevre eğitimi konusunda
çalışan araştırmacılara çalışmalarını hangi konulara yöneltebileceği konusunda fikir vereceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çevre eğitimi, betimsel içerik analizi, öğretmen adayı

16-18 Haziran 2022 / Çanakkale-Türkiye

Sayfa 6

VI. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

Fen Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Gülşah Açıkgöz 1 & Gönül Sakız 2,*
1

Sınıf Öğretmenliği Yıldız Teknik Üniversitesi
2

Sınıf Öğretmenliği Marmara Üniversitesi
gonul.sakiz@marmara.edu.tr

Özet
Fen bilimleri; insanların doğayı ve yaşadıkları çevreyi tanımalarını ve anlamalarını sağlayan temel bir
disiplindir. Fen eğitimi ve öğretimi günlük hayat problemlerinin çözümü, çevreyi anlama ve analiz
etme, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlama açısından oldukça önemlidir. Fen öğretiminin
temel amacı gündelik hayatın içindeki olay ve durumlara karşı bilimsel yaklaşım sergileyebilen,
teknolojik araçları kullanabilen, 21. yüzyıl becerilerine ve etik ilkelere sahip, yaşadığı toplum ve
çevrenin farkında olup katkı sunma isteğinde olan fen okuryazarı bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerin
iyi birer fen okuryazarı olabilmeleri için araştırma, sorgulama ve problem çözme gibi becerilerinin
geliştirilmesi önemlidir. Bu nedenle Fen Bilimleri dersleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki
kademelerde zorunlu ders olarak yer almaktadır. Fen öğretimi sürecindeki sorunları tespit etmek ve bu
sorunlara çözüm üretmek oldukça önemli bir konudur. Literatürde fen alanında yapılan çalışmalar
incelendiğinde fen öğretimi konusunda birçok yetersizlik ve sorunla karşılaşıldığı görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı literatürde yer alan ulusal ve uluslararası düzeyde fen öğretimi konusunda
yapılmış çalışmalarda tespit edilen sorunları incelemek, sunulan çözüm önerilerini tartışmak ve
çözülemeyen sorunları nedensel bir şekilde ele almaktır. Araştırmanın deseni nitel araştırma
yöntemlerinden doküman analizidir. Araştırmanın veri kaynağını son 20 yıl içinde (2001-2021)
Dünya’da ve Türkiye’de Fen eğitiminin sorunları üzerine yapılmış araştırmalar içinden tespit edilen 18
makale ve 2 tez olmak üzere toplam 20 araştırma oluşturmaktadır. Çalışmada elde edilen veriler
betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda; fen öğretiminde karşılaşılan sorunlara yönelik en fazla çalışmanın 2018 yılında
yapıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmalarda genellikle nitel araştırma yöntemleri ve veri toplama aracı
olarak yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında fen öğretiminde
karşılaşılan sorunlar dört ana başlık altında ele alınmıştır. Bu başlıklar; program kaynaklı sorunlar,
öğretmen kaynaklı sorunlar, öğrenci kaynaklı sorunlar ve ortamsal ve bağlamsal sorunlardır.
Fen öğretiminde karşılaşılan program kaynaklı sorunlar; çoğunlukla programın öğrenci seviyesine
uygun olmaması, program için yeterli/uygun sürenin olmaması, programın yoğun içeriğe sahip olması,
ezbere dayalı olması ve bağlam eksikliği olarak tespit edilmiştir. Fen bilimleri öğretim programının
belirlenen sorunlar bağlamında gözden geçirilerek yetersiz görülen noktalarda uygun sürelerin
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belirlenmesi, öğrenci seviyesine uygun hale getirilmesi önerilebilir. Ayrıca günlük yaşam
bağlantılarının artırılarak daha etkili bir fen öğretim programının oluşturulması gerekmektedir.
Fen öğretiminde karşılaşılan öğretmen kaynaklı sorunlar incelendiğinde, hizmet içi eğitimlerin
eksikliği bu konudaki sorunların başında gelmektedir. Ayrıca araştırmalarda öğretmenlerin sınıf
yönetiminde zorlandıkları, öğretmenlik deneyimlerinin az olduğu, laboratuvar ve teknolojik araçların
kullanımında yetersiz oldukları raporlanmaktadır. Öğretmen yetiştirmede, öğretmen eğitimi
programlarında, teorik derslerin ve sürelerinin sınırlandırılarak, uygulamaya dayalı derslerin
artırılması, okul ortamlarında, diğer bir deyişle, sahada uygulama sürelerinin ve niteliklerinin
artırılması, üniversite-okul işbirliğinin geliştirilmesi; profesyonel/mesleki gelişimde ise hizmet içi
eğitimlerin uygulamalı, işlevsel ve ilgi çekici hale getirilerek öğretmen katılımının teşvik edilmesi
çözüm önerileri arasında sayılabilir.
Öğrenci kaynaklı sorunlar incelendiğinde, çoğunlukla öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin düşük
olduğu raporlanmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerin fen derslerine karşı ilgisiz ve önyargılı olduğu
görülmektedir.

Öğrencilerin

hazırbulunuşluk

düzeylerinin

artırılması

için

ders

öncesinde

harmanlanmış öğrenme ortamları destekli olarak çevrimiçi materyallerle hazırlık çalışmaları
artırılabilir. Fen derslerinin uygulamalı, merak uyandırıcı ve ilgi çekici hale getirilmesi için içerikler
zenginleştirilebilir.
Son olarak, fen öğretiminde karşılaşılan ortamsal ve bağlamsal sorunlar incelendiğinde laboratuvar ve
malzeme eksikliği fen öğretimindeki en önemli sorunların başında gelmektedir. Ayrıca sınıf
mevcutlarının kalabalık oluşu fen öğretiminde sorunlara neden olmaktadır. Diğer sorunlar ise ders
kitapları, teknolojik yetersizlikler ve veli ilgisizliği olarak tespit edilmiştir. Her okulda laboratuvar ve
laboratuvar malzemelerinin yeterli hale getirilmesi, sınıf mevcutlarının azaltılması, ders kitaplarının
21. yüzyıl ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde revize edilmesi, eğitimde teknoloji kullanımının
yaygınlaştırılması sunulabilecek öneriler arasındadır. Fen öğretimi sürecinde, özellikle doğa ve çevre
projeleri ile aile katılımının işlevsel hale getirilerek veli ilgisinin artırılmasının sağlanması faydalı
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fen öğretimi, sorunlar ve çözüm önerileri, doküman analizi.
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Akreditasyon Sürecinde Öğretmenlik Uygulamaları Deneyimleri:
Uygulama Öğretmeni Görüşleri
Kubra Demiröz 1 & Nilay Kayhan 2,*
1

Özel Eğitim Öğretmenliği Hasan Kalyoncu Üniversitesi
2

Özel Eğitim Öğretmenliği Ege Üniversitesi
nilaykayhan@gmail.com

Özet
Bilim, sanat, spor ve diğer disiplinlerde üretken, yenilikçi yaşadığı topluma değer sunabilen ve aynı
zamanda gelişmeye açık, işbirliği becerilerini etkili kullanabilen meslek elemanlarının yetişmesinde
yükseköğretim kurumlarının önemi yadsınamaz. Bu hedefler bilgi, beceri ve yetkinlik boyutları ile
ülkemizde de her yükseköğretim kurumunda yer alan farklı disiplinlerden mezunların kazanmaları
gereken hedefleri oluşturmaktadır. Yükseköğretimde kalite ve akreditasyon odaklı çalışmalar,
kurumların bu hedeflerinin gerçekleşmesine önemli katkılar sunmaktadır. Öğretmenlik eğitim
programları arasında yer alan Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programı bu hedefler doğrultusunda
yükseköğretim kurumlarında dört (4) yıllık lisans programı olarak Özel Eğitim Bölümüne bağlı
öğretmenlik eğitim programıdır. Programa yerleşen öğretmen adayı teorik, uygulamalı dersler alarak
özel eğitim öğretmeni ünvanı ile mezun olmakta; 4 yıl süresince Otizm Spektrum Bozukluğu, Özel
Yetenek, Zihin Yetersizliği, İşitme Yetersizliği, Öğrenme Güçlüğü, Görme Yetersizliği olmak üzere
altı (6) seçmeli ders alanından da dersler almaktadır. Her bir alan seçmeli ders havuzundan en az bir (1
) dersi almakla sorumlu olan öğretmen adayları, uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelik en az yedi
(7) seçmeli ders alarak ilgi ve istekleri doğrultusunda uzmanlaşmaktadırlar. Programda dört yarıyıla
karşılık gelen uygulama dersi yer almakta, bunlardan ilki 2. Sınıf IV. Dönem Alan Eğitimi olarak Özel
Eğitim Kurumlarında Gözlem dersi, 3. Sınıf VI. Dönem Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi ile
son yıl VII. ve VIII. Yarıyılda Meslek Bilgisi dersi kapsamında Öğretmenlik Uygulaması dersleridir.
Bu derslerde özel eğitim öğretmen adayının meslek öncesi, lisans programına devam ettiği süreçte
almış oldukları teorik derslerde öğrendikleri bilgi, becerileri kullanarak öğretim sunma, plan
hazırlama, özel gereksinimi temel alarak davranış değiştirme planı hazırlama ve uygulama, hazırlamış
olduğu öğretim planının etkililiğini değerlendirme, özel eğitim hizmeti sunan kurumları tanıma,
işleyişleri ve yasal mevzuat hakkında bilgi ve deneyim sahibi olma gibi yetkinlikleri kazanmaları
hedeflenmektedir. Uygulama süreçlerinde öğretmen adaylarının en yakın iş birliği kurduğu kişiler
programdaki

uygulama

sorumlusu

akademisyenler

ile

uygulama

okulundaki

uygulama

öğretmenleridir. Uygulama öğretmenlerinin akreditasyon kalite çalışmaları kapsamında özel eğitimde
öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi, bu çalışmanın çıkış noktasını
oluşturmaktadır.
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Amaçlı örneklemenin tercih edildiği çalışmada a) Öğretmenlik Uygulaması Sertifikasına sahip olmak
b) Eğitim fakültesi öğretmenlik eğitim programından mezun olmak c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
okulda en az bir kez uygulama öğretmeni olarak görev almış olmak d) 2021-2022 eğitim öğretim
yılında özel eğitim öğretmenliği uygulama öğretmen adaylarının uygulamalarında sorumluluk almış
olmak d) Çalışmaya destek vermeye gönüllü olmak ölçütleri aranmıştır. Nitel araştırma yönteminde
tasarlanan araştırmanın verileri, odak grup tekniği ile toplanmıştır. Odak grup toplantısı her iki
araştırmacı ve amaçlı örnekleme ile belirlenen 6 uygulama öğretmeninin katılımı ile çevrimiçi
planlanmıştır. Görüşmede uzman görüşü alınarak hazırlanan açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Çevrimiçi
ortamda sesli ve görüntülü kayıt altına alınan 10 Mayıs 2022 tarihli 1 saat 40 dakika süren
görüşmelere katılan 6 uygulama öğretmeninin yükseköğretimde kalite ve akreditasyon süreçleri ile
eğitim programları açısından akredite olmak ifadeleri hakkında ne düşündükleri ile akredite olmaya
yönelik çalışmaların öğretmen yetiştirme sürecine olan etkileri hakkında görüşleri alınmıştır.
Görüşmede her iki araştırmacı da yer almış, birinci araştırmacı aynı zamanda görüşme süresince de
notlar almıştır. Demografik bilgi formu hariç 9 sayfa, 514 satır ve 1771 sözcükten oluşan görüşme
kayıtları içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Öğretmenlik Uygulamalarının Niteliği, Öğretmenlik
Uygulamalarının Katkıları ve Geliştirilmesi Gereken Yönler olarak üç ana tema, araştırmanın
bulgularını oluşturmaktadır. Uygulama öğretmenlerinin akreditasyon çalışmalarının öğretmen eğitimi
sürecine, öğretimin planlanması ve değerlendirilmesi ile fakülte okul işbirliğinin artırılması yönünde
olumlu katkıları olduğuna dair görüşleri öne çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Fakülte-Okul İşbirliği, Öğretmenlik Uygulaması, Akreditasyon,
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Türkiye ve Moğolistan Tarih Öğretmenliği Öğretmen Yetiştirme
Programının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Aliya Yerbolat 1,* & Remzi Kılıç 2
1

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Erciyes Üniversitesi
2

Tarih Öğretmenliği Erciyes Üniversitesi
aliyaalok0050@gmail.com

Özet
Bu araştırmanın amacı Türkiye ve Moğolistan’da Tarih öğretmeni yetiştirme sistemini karşılaştırmalı
olarak incelemektir. Bu amaçla her iki ülkenin tarih öğretmeni yetiştirme programlarını ilgili olduğu
disiplinler, dersler, kredi ve içerik açısından karşılaştırmak, benzerlik ve farklıklarını ortaya koymak
hedeflenmektedir. Daha sonra iki ülke öğretmen yetiştirme alanında fikir alışverişinde bulunmayı
amaçlamaktadır.
Araştırmanın evreni Türkiye ve Moğolistan’da uygulanan tarih öğretmenliği lisans öğretim
programından oluşmuştur. Dolayısıyla eğitim sistemi, karşılaştırmalı eğitim, tarih öğretmenliği
öğretim programı ile ilgili iki ülkede yazılmış olan tez, makale, kitap, bilimsel çoğu kaynaklar, yasal
belgeler örneklem olarak alınmış ve incelenmiştir. Daha sonra bu üniversitenin Sosyal Beşeri Bilimleri
bölümü içerisinde Tarih öğretmenliği anabilim dalı yer almaktadır.
Bu araştırma bir karşılaştırmalı eğitim çalışmasıdır ve doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Veri
toplama aracı olarak ülkelerin resmi web sitelerinden öğretim programları ve konu ile ilgili yazılmış
olan tez, makale, kitap, bilimsel çoğu doküman ve kaynaklardan yararlanılmıştır. Veriler içerik analizi
ile incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Veriler her iki ülkedeki uygulanan Tarih öğretmenliği öğretmen
yetiştirme programı, bu programın derslerinin ilgili olduğu disiplin alanları, ders adı ve içerikleri, ders
kredileri açısından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Türkiye’de Tarih öğretmenliği lisans programı YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından onaylanarak
çoğu üniversitelerin eğitim ve edebiyat fakültelerinde uygulanmaktadır. Öğretmen yetiştirme
programlarında bir dönemin başarısı kredile bağlıdır. Sebebi kredi bir ölçü birimi olup teori,
uygulama, seminer vb. okutuldukları ders, uygulama faaliyetlerinin sürecine göre kredi hesaplanır ve
uygulanır. Bu anlamda bir öğrencinin mezun olması gerekçesi belli krediyi toplaması ile
gerçekleşmektedir. Tarih öğretmenliği lisans öğretim programında toplam 174 ders, 151 kredi
bulunmuştur. Program içeriği, yapısını Moğolistan EBB (Eğitim Bilim Bakanlığı)’dan onaylanarak
yapılıyordu. Fakat bu sistemi 2013 yılına kadar sürdürebildi ve 2013-2014 senelerinde her üniversite
kendine ait öğretim programını hazırlama zorunluğunda kalmışlardır. Daha sonra Moğolistan’da çoğu
üniversiteler fakültelere ayırılmamış olup Milli Eğitim Üniversitesi adlı sadece öğretmen yetiştiren bir
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devlet üniversitesi bulunmaktadır. Daha sonra bu üniversitenin Sosyal Beşeri Bilimleri bölümü
içerisinde Tarih öğretmenliği anabilim dalı yer almaktadır. Bu nedenle çalışma sürecinde
karşılaştırmış olduğumuz Tarih öğretmenliği lisans programının bu üniversite tarafından hazırlandığı
ve akredite edildiğini açıklamak önemli olmaktadır. Bu program 2014 yılında program Milli Eğitim
Üniversitesi tarafından geliştirilmiş ve akredite edilmiştir. Uygulamada olan program 06 Aralık 2019
yılında son hali ile yenilenmiş olup Ulusal Eğitim Akreditasyonu Konseyi tarafından
onaylanmıştır. Programın amacı, her öğrencinin gelişimsel farklılıklarına ve özelliklerine göre
öğrenme etkinlikleri düzenleyebilecek temel bilgi ve becerilere sahip, bunu pratikte uygulama
arzusuna sahip, kendini sürekli geliştiren profesyonel öğretmen yetiştirmektir.
Araştırma sonucunda derslerin disiplin alanı karşılaştırıldığında alan eğitimi dersleri ağırlıklı olarak
verilmektedir. Diğer iki alanda ise Türkiye’de meslek bilgisi dersleri daha çok sayıda bulunmuş ve
genel kültür derslerinde farklılık bulunmamaktadır. İçerikleri açısından ise derslerin çoğu aynı
içerikleri içermektedir. Kredilerine bakıldığında Türkiye’de meslek bilgisi ders kredisi 50, genel kültür
ders kredisi toplam 27, alan eğitimi ders kredisi 74 ve toplam tarih öğretmenliği 151 krediyle programı
tamamlamaktadır. Moğolistan’da ise farklı alanlara ayırmamış ve zorunlu ders kredisi 96, seçmeli ders
kredisi 28 ve toplam ders kredisi ise 124 olmaktadır. Bu bakımdan her devletin eğitim sistemi ve
öğretim programı farklı olmaktadır. Öğretmen yetiştirme programlarının sağlam ve kaliteli olması
geleceğe büyük katkı sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tarih öğretmenliği lisans programı, karşılaştırmalı eğitim, Türkiye, Moğolistan
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2018 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının İlk Mezun Olacak Öğretmen
Adaylarının Görüşlerine Göre İncelenmesi
Mustafa Bağdiken 1 & Gönül Sakız 1,*
1

Sınıf Öğretmenliği Marmara Üniversitesi
gonul.sakiz@marmara.edu.tr

Özet
Dünya sürekli bir gelişim içindedir. Ülkelerin bu değişime ayak uydurabilmesi için kendilerini sürekli
yenilemeleri gerekmektedir. Yaşanan bu gelişmeler eğitimde de kendisini göstermektedir. Eğitsel
yaklaşımlar, öğretmen yeterlikleri, öğretim yöntemleri ve öğrencilerin ihtiyaçları sürekli
değişmektedir. Çok yönlü dinamikler ekseninde, öğrencilerin okullarda nitelikli bir şekilde
yetiştirilmesi ve istendik davranış değişikliklerinin sağlanması temel gayeler arasında yer alır. Bu
süreci destekleyecek kaynakların en önemlilerinden biri hizmet öncesi öğretmen eğitimidir.
Bu araştırmanın amacı, 2018 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı’nın, bu programdan ilk mezun
olacak öğretmen adaylarının görüşlerine göre incelenmesidir. Araştırmanın deseni durum çalışmasıdır.
Araştırma katılımcıları, İstanbul’da bulunan büyük bir eğitim ve araştırma üniversitesinin Eğitim
Fakültesinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı dördüncü sınıfında okumakta olan 17 öğretmen
adayıdır.

Katılımcı

öğretmen

adaylarının

seçimi

amaçlı

örnekleme

yöntemi

kullanılarak

gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri 2021-2022 akademik yılı güz döneminde toplanmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu anket soruları ve yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Açık uçlu anket 17 öğretmen adayına uygulanmış; aynı grup içinden 8 öğretmen adayı
ile ise yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz
edilmiştir.
Araştırma bulguları incelendiğinde, katılımcı öğretmen adaylarının 2006 ve 2018 Sınıf Öğretmenliği
Lisans Programlarının karşılaştırılması neticesinde, 2018 programını daha sade buldukları tespit
edilmiştir. Öğretmen adaylarının, Genel Fizik, Genel Kimya ve Genel Biyoloji derslerinin İlkokulda
Temel Fen Bilimleri adıyla tek bir ders altında toplanmasını, ders saatlerinin ve ders içeriklerinin
azaltılmasını olumlu karşıladıkları görülmüştür. Güncel lisans programına yönelik yapılan
araştırmalar, 2018 programının 2006 programına kıyasla daha teorik bir yapıya sahip olduğunu
göstermektedir. Öğretmen adaylarının görüşlerine göre, lisans programı her ne kadar sadeleşmiş olsa
da meslek hayatlarında kendilerine katkı sağlamayacağını düşündükleri dersler de mevcuttur. Bu
dersleri özellikle genel kültür dersleri olarak ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarına lisans programına
eklenmesi gerektiğini düşündükleri dersler sorulduğunda ise uygulamaya yönelik, beceri geliştirici ve
ilkokul öğrencisini anlamaya yönelik derslere olan ihtiyaçtan söz etmişlerdir.
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Öğretmen adayları, özellikle öğretim derslerinde ders saatlerinin ve içeriklerinin yetersiz kaldığını
ifade etmişlerdir. Ayrıca akademisyenlerin nitelikleriyle derslerin öğrenciler üzerindeki katkı
düzeyinin doğru orantılı olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen adayları bazı derslerin dönemleri
konusunda da olumsuz görüş bildirerek, özellikle bazı öğretim derslerinin son dönemlere bırakılması
nedeniyle yeterli bilgi ve deneyime sahip olamayışlarından dolayı öğretmenlik uygulaması derslerinde
zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
2018 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programını bir önceki programdan ayıran en önemli farkların başında
Okul Deneyimi dersinin kaldırılmış olması gelmektedir. Öğretmen adayları, Okul Deneyimi dersinin
kaldırılmasına yönelik olumsuz görüş bildirmişlerdir. Bu dersin kaldırılmasıyla birlikte sahadaki
deneyim imkânları kısıtlanmış, okul ve sınıflara yeterince uyum sağlayamadan, öğretmenlerin nasıl
ders işlediğini yeterince gözlemleyemeden kendilerinden ders anlatılmasının beklenmesinin ciddi
zorluklara neden olduğunu ifade etmişlerdir.
Öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı araştırma sonuçlarına göre, 2018 Sınıf Öğretmenliği Lisans
Programının nitelikli sınıf öğretmeni yetiştirme hususunda birtakım sınırlılıkları olduğu tespit
edilmiştir. Öğretmen adaylarının genel kültür derslerini meslek hayatlarına katkı sağlamayacak dersler
olarak ifade etmiş olmaları çözümlenmesi gereken sorunlar arasındadır. Halihazırda var olan ve
hazırlanacak olan lisans programlarında genel kültür derslerinin ilgi çekici, öğretmen adaylarında
merak uyandırıcı şekilde, günlük yaşam bağlantıları kurularak ve 21. yüzyıl ihtiyaçları da göz önünde
bulundurularak verilmesinin tutum değişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Öğretmen
adaylarının görüşlerine göre, özellikle derslerin teorik ağırlıklı olup, uygulama fırsatının sınırlı olması,
meslek ve alan bilgisi ders saatlerinin ve içeriklerinin yetersiz bulunması mesleki gelişimi
sınırlandırıcı etkenler olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli
iyileştirmeler yapılmalıdır. Ayrıca Sınıf Öğretmenliği lisans programında Öğretmenlik Uygulaması
dersi aşamasına gelmeden önce Okul Deneyimi ya da benzeri bir derse olan belirtili ihtiyacın yeni
lisans programları yapılandırılırken dikkate alınması zaruri görünmektedir.
Araştırma sonuçlarının, ülkemizde Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği programlarının lisans
programı geliştirme ve Yükseköğretim Kurulu’nun program değerlendirme süreçlerine katkı sağlaması
ümit edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmenliği, lisans programı, öğretmen adayı görüşleri
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Özel Yetenekli Öğrencilere Eğitim Veren Öğretmenlerin Mesleki
Deneyimlerinin İncelenmesi: Bilsem’de Öğretmen Olmanın Anlamına
İlişkin Fenomenolojik Bir Çalışma
Seval Topcu 1,* & Cemil Öztürk 2
1

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi
2

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Marmara Üniversitesi
bermazli23@gmail.com

Özet
Bu araştırmada, özel yetenekli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin BİLSEM’deki mesleki
deneyimleri vasıtasıyla özel yetenekli öğrencinin öğretmeni olmayı nasıl anlamlandırdıklarını
açığa çıkarmak amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemine göre yürütülen çalışmada fenomenoloji
deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, özel yetenekli öğrencilere eğitim veren ve
BİLSEM’de görev yapan 15 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma katılımcıları amaçlı örneklem
tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri görüşme tekniği kullanılarak elde
edilmiş ve görüşmede, yarı yapılandırılmış açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu
kullanılmıştır. BİLSEM’de öğretmen olmanın anlamını, öğretmenlik deneyimlerinin yapı ve
özünü ortaya çıkarmak için katılımcıların verdikleri cevaplara göre sonda sorulara da yer
verilmiştir. Araştırma verileri analiz edilerek BİLSEM’de görev yapan öğretmenlerin
deneyimlerinin yapısına ulaşılmaya çalışılmıştır. Analiz işleminde takip edilen süreç şu
şekildedir. 1. aşama, ‘parantezleme’ (araştırmacının üzerinde çalışılan fenomenle ilgili tüm bilgi,
düşünce, tutum, değer ve ön yargılarını analiz süresince askıya alması), 2. aşama ‘fenomenolojik
redüksiyon’ (mülakat metinlerinde yer alan deneyimle ilgili temel özellikleri veya anlam
birimlerini belirleme), 3.aşama ‘imgesel çeşitleme’ (anlam birimlerinden yola çıkarak fenomenin
yapısal temalarını ortaya çıkarma) ve 4. aşama ‘anlam ve özlerin sentezlemesini içeren bir sistem
takip edilmiştir. Araştırmada katılımcıların görüşlerinden elde edilen verilerin analizi sonucunda
ulaşılan bulgulara göre BİLSEM’de öğretmen olma fenomenine ait yapı ve özün 5 bileşenden
oluştuğu tespit edilmiştir. Bu bileşenlerin; “Sınırlanma-Zorlanma”, “Yenilikçi Öğretmen Olma”,
“Mentör Olma”, “Etkili Öğretme” ve “Mesleki Beklentilerin Karşılanması”, olduğu
görülmektedir. 1. Sınırlanma-Zorlanma: BİLSEM’de öğretmen olmak demek aynı zamanda
zorlanarak sınırlanmak demektir. 2. Yenilikçi Öğretmen Olma: BİLSEM’de öğretmen olmak,
öğretmenin sürekli ve çeşitli boyutlarda kendini sürekli yenilemesini gerektirmektedir. 3. Mentör
Olma: BİLSEM’de öğretmen olmak, öğrenciyle karşılıklı gelişim sürecini yaşamayı ve sunulan
rehberlik hizmetiyle öğrencinin hayatında etkili olmayı mümkün kılan mentörlük rolünü yerine
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getirmektir. 4. Etkili Öğretme: BİLSEM’de öğretmen olmak, disiplinler arası bir yaklaşım ve
farklı bakış açısına sahip olmak ve bu bağlamda öğrencinin bilişsel ve duyuşsal gelişimine katkı
sağlayacak olan etkili öğretmeyi sağlamak anlamına gelmektedir. 5. Mesleki Beklentilerin
Karşılanması: BİLSEM’de öğretmen olmak, mesleki anlamda öğretmenin doyuma ulaşması
anlamına gelmektedir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan
sonuçlar ve bu sonuçlardan hareketle öneriler sunulmuştur.
Araştırma katılımcıları amaçlı örneklem tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri
görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiş ve görüşmede, yarı yapılandırılmış açık uçlu sorulardan
oluşan görüşme formu kullanılmıştır. BİLSEM’ de öğretmen olmanın anlamını, öğretmenlik
deneyimlerinin yapı ve özünü ortaya çıkarmak için katılımcıların verdikleri cevaplara göre sonda
sorulara da yer verilmiştir. Araştırma verileri analiz edilerek BİLSEM’ de görev yapan öğretmenlerin
deneyimlerinin yapısına ulaşılmaya çalışılmıştır. Analiz işleminde takip edilen süreç şu şekildedir. 1.
aşama, (araştırmacının üzerinde çalışılan fenomenle ilgili tüm bilgi, düşünce, tutum, değer ve ön
yargılarını analiz süresince askıya alması), 2 ) ve 4. aşama ‘anlam ve özlerin sentezlemesini içeren bir
sistem takip edilmiştir. Araştırmada katılımcıların görüşlerinden elde edilen verilerin analizi
sonucunda ulaşılan bulgulara göre BİLSEM’ de öğretmen olma ”, “Yenilikçi Öğretmen Olma”, “
“Etkili Öğretme” ve “Mesleki Beklentilerin Karşılanması”, olduğu görülmektedir. 1. SınırlanmaZorlanma: BİLSEM’ de öğretmen olmak demek aynı zamanda zorlanarak sınırlanmak demektir. 2.
Yenilikçi Öğretmen Olma: BİLSEM’ de öğretmen olmak, öğretmenin sürekli ve çeşitli boyutlarda
kendini sürekli yenilemesini gerektirmektedir. 3. Olma: BİLSEM’ e öğretmen olmak, öğrenciyle
karşılıklı gelişim sürecini yaşamayı ve sunulan rehberlik hizmetiyle öğrencinin hayatında etkili olmayı
mümkün kılan rolünü yerine getirmektir. 4. Etkili Öğretme: BİLSEM’ de öğretmen olmak, disiplinler
arası bir yaklaşım ve farklı bakış açısına sahip olmak ve bu bağlamda öğrencinin bilişsel ve gelişimine
katkı sağlayacak olan etkili öğretmeyi sağlamak anlamına gelmektedir. 5. Mesleki Beklentilerin
Karşılanması: kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlardan
hareketle öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Özel Yetenekli Öğrenci, BİLSEM’de Öğretmen Olma, BİLSEM, Fenomenoloji
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Diskalkulik Bireylerin Belirlenmesinde Sınıf Öğretmenlerinin Rolü
Neşe Uygun
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
nese.uygun@hku.edu.tr

Özet
Öğrenme güçlüğünün nörolojik kökenli gelişimsel bir bozukluk olduğuna ve kalıtımsal ögeler
içerdiğine dair kanıtlar olmasına rağmen nedeni ve dolayısı ile sağaltımı kesin olarak bilinmemektedir
(Girli, 2014a). Öğrenme güçlüklerinin klinik özellikleri (tıbbi olarak) belirtilirken “bozukluk” terimi,
eğitsel tanılama sürecinde ise “güçlük” terimi kullanılmaktadır (Özçivit Asfuroğlu ve Fidan, 2016). Bu
kapsamda; okuma güçlüğü (disleksi), matematik güçlüğü (diskalkuli), yazılı anlatım güçlüğü (disgrafi)
ve başka türlü adlandırılamayan güçlükler öğrenme güçlüklerinin türleri arasında yer almaktadır.
DSM-V’te (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) belirtildiği üzere; okul çocukları
arasında okuma, yazma ve matematiğin akademik alanlarında öğrenme güçlüğü %5 ile %15 arasında
olduğu belirtilmektedir (APA, 2013). Birçok ülkede okul çağındaki çocuklar üzerinde yapılan
taramalarda diskalkulinin yaygınlığı %3,4 ila %10 arasında olduğu rapor edilmiştir (Butterworth,
2003: 7). Türkiye’de ise 2017 Ocak verilerine göre öğrenme güçlüğü eğitsel tanılı 41.452 öğrenci
bulunmaktadır. Bu sayıya her ay ortalama 1000 öğrencinin eklendiği tahmin edilmektedir (Çağlar,
2017).
Melekoğlu’nun (2017) 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) aldığı verilere göre,
Türkiye’de tanılama problemleri nedeniyle resmi olarak öğrenme güçlüğü olan öğrenci sayısının
oldukça az görüldüğünü belirtmiştir. Fakat öğrenme güçlüğü özelliği gösteren öğrencilerle okullarda
sıklıkla karşılaşılmaktadır (Özmen, 2013).
Öğrenme güçlüğünün belirlenmesi sürecinde, öğrenci hakkında bilgi edinilmesi ve öğretmenin
öğrenciyi tanıması gerekmektedir. MEB öğrenci merkezli bir yaklaşıma bağlı olarak geliştirdiği
öğretim programlarını yürütecek öğretmenlerin özel alan yeterliliklerini yeniden belirleyerek
yayımlamıştır (MEB, 2008). Bu yeterlilikler doğrultusunda öğretmenler; öğrenciyi tanıma, öğrenmeöğretme süreci, öğrenmeyi ve gelişmeyi izleme ve değerlendirme, okul-aile ve toplum ilişkileri,
program ve içerik bilgisi temelinde öğrencileri hayata hazırlamalılardır. Bu çalışmada da öğrenme
güçlüğü türlerinden biri olan diskalkulinin belirlenmesi sürecinde sınıf öğretmenlerinin rolüne dikkat
çekmek ve bu konuda temel bir bakış açısı oluşturmaktır.
Diskalkuli bireylerin/öğrencilerin özellikle sayma ve hesaplama ile ilgili becerileri kazanmada
zorlanmalarına, aritmetik işlem yapma ve hatırlamada sorun yaşamalarına ve bunlara bağlı olarak
matematik derslerinde akranlarından geride kalmalarına neden olmaktadır (Olkun ve Akkurt-Denizli,
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2015). DSM V’te (2013) diskalkuli; sayısal bilgileri işleme, aritmetik gerçekleri öğrenme ve doğru ya
da akıcı hesaplama yapma sorunları ile belirli öğrenme güçlükleri örüntüsünü göstermek için
kullanılan bir terimdir.
İlkokullarda öğretme, öğrenme ve değerlendirme sürecinin temel yapıtaşlarından biri de sınıf
öğretmenleridir. Yıkmış’a (2010) göre sınıfında diskalkuli (matematik öğrenme güçlüğü) öğrencisi
bulunan sınıf öğretmenlerinin öğrencisinin hangi matematik bilgisine, becerisine ve kavramına sahip
olması gerektiğini, hangi matematiksel kavram, beceri ve işlemleri öğrenmesi gerektiğini, öğrenciye
nasıl öğretebileceğini, hangi materyalleri kullanabileceğini bilmesi gerekmektedir. Olkun ve TolukUçar’a (2012) göre bir öğretmen ne öğrettiğinden ve nasıl öğrettiğinden sorumludur. Bu bağlamda
öğretmenin sorumluluklarının farkında olarak hareket etmesi gerekmektedir. Etkili bir sınıf
öğretmenin görevleri; öğrencisini tanımak, bireysel farklılıkların bilincinde olmak, alan bilgisine
sahibi olmak, öğretim yöntem-teknik-stratejileri çok iyi bilmek, öğrenciyle ondan ne beklediğini
paylaşmak, matematikte anlam oluşturmalarına ve öğrenmelerine yardımcı olmak, öğretim
teknolojilerini ve materyallerini etkili kullanmak, disiplinler arası ilişki kurmak, öğrencinin gelişimini
takip etmek ve ona dönüt vermek, mutlaka öz değerlendirme yapmaktır. Bu görevlere sahip bir sınıf
öğretmeni, etkili bir öğretim süreci gerçekleştirmenin yanı sıra risk grubu öğrencileri için gerekli
tedbirleri zamanında alarak onların etiketlenmesini engelleyebilir. Aynı zamanda uygulayacağı destek
eğitimle akademik, sosyal ve duygusal açılardan da öğrencilerin akranlarıyla aynı düzeye
gelebilmelerini sağlayabilir.
Sınıf öğretmenleri; öğretim sürecine yönelik beklentileri belirleme, kavramlara odaklanma, becerileri
mantıksal olarak sıralama, kompleks becerileri küçük adımlara ayırarak verme, önceki becerileri
gözden geçirme, aşamalı öğretim yapma ve gösterme, kavramların öğretiminde en az iki duyuya yer
verme, açık ve anlaşılır dil kullanma, örnek olan ve olmayan olayları verme, öğrencilere rehber olma,
öğrencilerin derse katılımını gözlemleme, ödüllendirme ve başarılı olabileceği duygusunu hissettirme
(Girli, 2014b), anında geri dönüt verme, dersleri ve içeriği birbiriyle ilişkilendirme, yapılan
uygulamaları gözden geçirme gibi hazırlıklar yapmalıdırlar (Witzel ve Little, 2018). Öğretmenlerin, bu
hazırlıkların bazen bir kısmını bazen de çoğunluğunu öğretim sürecinde kullandıkları örneklere veya
öğretim, yöntem ve stratejilere uyarlamaları (Girli, 2014b) gerekmektedir. Sonuç olarak; Türkiye’de
genelde öğrenme güçlüğünü özelde diskalkuliyi belirleyebilecek alana özgü standart bir değerlendirme
aracı kullanılmadığı için diskalkulik bireylerin belirlenmesinde sınıf öğretmenlerinin üstlendiği rol
oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Diskalkuli, matematik eğitimi, sınıf öğretmeni.
*Bu çalışma, yazarın “Matematik öğrenme güçlüğü risk grubu olan bir dördüncü sınıf öğrencisi için
destek eğitim programı geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması” adlı tezinden türetilmiştir.
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Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Eğitsel Oyun Tekniklerine İlişkin Görüşleri
Zehra Çınar 1,* & Bülent Güven 2
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü, cinarzehra@gmail.com
2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü

Özet
Oyun, çocuğun gelişimi için yaşamsal bir önem taşır, çocuğun gelişimini yansıtır ve beslenme ve uyku
kadar önemli bir ihtiyaçtır. Çocuk yaşamla ilgili deneyimleri oyun aracılığıyla öğrenir. Oyun sırasında
çeşitli roller üstlenerek dünyayı kendi duyularıyla algılamaya çalışır. Büyüdüğünde sürdüreceği
uğraşlara, üstleneceği rollere oyun sayesinde hazırlanır. Çocuk oyun sayesinde yaşam deneyimleriyle
yeteneklerini geliştirir, işlevsellik kazanır, kendine özgü gerçekler oluşturur ve bunları yapılandırır;
anlaşılmaz ve karmaşık olayları kendi bilişsel seviyesine uygun şekilde çözümler ve kendince anlamlı
hale getirir. Oyun ortamında bir araya gelen farklı yetenek ve becerilere sahip çocuklar seçkisiz
biçimde ortak etkinliklerde bulunurlar. Oyun türleri içinde mücadele oyunları altında ele alınan eğitsel
oyunlar ise öğrencilerin ilgisini çeken, kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmelerini sağlayan, yaratıcılık,
hayal gücü ve üst düzey zihinsel becerilerini gelişmesine yardımcı olan oyunlardır. Eğitsel oyun,
çocukların duygu istek ve ihtiyaçlarını gösterebilmelerine elverişli bir ortam oluşturmaktadır.
Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin oyun ve eğitsel oyun tekniklerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminde durum analizi tekniği ile yürütülen araştırmanın çalışma
grubunu devlet ve özel okullarda görev yapan gönüllü yirmi beş sınıf öğretmeni oluşturmuştur.
Araştırma yüz yüze ve online şekilde gerçekleştirilerek araştırmanın verileri görüşme formu ve Google
formlar kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır.
Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin oyun ve eğitsel oyun tekniğine ilişkin tanımlamalarını yaparken
“oyun tekniği” konusunda kavram yanılgısına sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmenlerimizin oyun
tekniğini daha çok rahatlama, motive etme, eğlendirme amaçlı kullanılırken; eğitsel oyun tekniğini ise
öğretim sürecinin daha verimli geçmesi ve hedeflenen kazanımlara ulaşması açısından kullandıkları
tespit edilmiştir. Öğretmenlerimiz iki tekniğin uygulamasının birçok faydası olduğunu ve eğitsel oyun
tekniğini en çok matematik derslerinde kullanmayı tercih ettiklerini, ilgili teknikleri uygularken en çok
sınıf yönetimi noktasında zorluk çektiklerini ifade etmişlerdir. Oyun ve eğitsel oyun teknikleri
açısından öğretmenlerimizin yeterlilik düzeylerinin iyi olduğu ancak yeterliliklerini arttırmaları için
hizmet içi eğitime ihtiyaçları olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Oyun, Eğitsel Oyun, Sınıf Öğretmeni
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Ev Ödevi Tekniğine İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Şükrü Kır 1,* & Bülent Güven 2
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü

2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü
suukru1903@hotmail.com

Özet
Bu araştırmanın amacı TIMSS sınavlarını uygulayan farklı ülkelerde ödev tekniği kullanımının
TIMSS 2019 sonuçları üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. Bu amaca dayalı olarak ders verilen
ödevlerin öğrencilerin ders başarılarına etkisinin belirlenmeye çalışılması, araştırmanın sonucuna göre
gelecekte verilecek ödevlerin çocuklara etki düzeyine göre verilmesini sağlamak hedeflenmektedir.
Bunun yanı sıra öğrencilerin daha çok akademik başarılarına katkı sunacak ödevler verilmesini
sağlayabilmek ve verilecek ödevlerin uygulanma süresinin öğrenciler için en uygun şekilde
düzenlenmeye çalışılması, hedeflenmektedir. Araştırmada belirlenen amaca uygun olarak nitel
araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu 2019 TIMSS sonuçları açısından puan sıralamasına göre Türkiye’nin
üzerinde ve altında bulunan ülkeler arasından random yolla seçilen Letonya – Riga, Kuzey
Makedonya – Üsküp ile Türkiye- Kocaeli-Darıca’da sınıf öğretmeni olarak görev yapan toplam 15
öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında
etik kurul ve resmi uygulama izinleri alınmış, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiş olan
yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Katılımcılar ile görüşmeler zoom uygulaması
üzerinden katılımcılardan alınan izinlerle birlikte görüntülü olarak yapılmıştır. Görüşme ile sınıf
öğretmenlerinden toplanan veriler araştırmanın ilgili alt amaçlarına uygun bir şekilde bütünsel olarak
sunulabilmesi için kullanılan ifadeler tekrarlanma durumu açısından nicel boyuta dönüştürülmüştür.
Araştırmada toplanan verilerin analizi sonucunda katılımcıların %66,6 ‘sının ödevleri öğrencilere
tekrar ve pekiştirme amaçlı olarak verdiklerini, sınıf içi etkinlik amaçlı ödev tekniğini kullananların
yüzdesinin %13,1 olduğu belirlenmiştir. Yanı sıra katılımcılar %6,6’lık bir yüzde ile öğrencilere
bireysel ödev, araştırma ödevi ve ek bilgi almaları amacıyla ödev verdiklerini belirlenmiştir.
Katılımcıların %60’ ı öğrencilere kontrol aracı hazırlamamaktadır ve ödevlerin kontrolünü kontrol
aracı olmadan yapmaktadır. Katılımcıların %40 ‘ı ise ödevleri kontrol etmek için kontrol aracı
hazırlamakta ve ödevleri kontrol ederken hazırladığı araçtan faydalanmaktadır. Katılımcıların
%46,6’sı öğrencilerinin bir hafta içerisinde ödeve 7-9 saat arasında vakit ayırdığı, katılımcıların %26,6
‘sı öğrencilerinin ödevlere 10 saat ve üzere süre ayırdıkları, 5-7 saat arasında ödeve zaman ayıran
öğrencilerin %6,6 düzeyinde olduğu, ödeve 0-5 saat arasında ayıran öğrencilerin oranının da %26,6
düzeyinde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
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Katılımcıların pandemi döneminde öğrencilere ödev verirken en çok Whatsapp uygulamasını
kullandıkları

belirlenmiştir.

Bunun

yanı

sıra

katılımcıların

Teams,

Viber

ve

Telegram

uygulamalarından da faydalandığı belirlenirken, Dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan uygulamalar
dışında Türkiye, Kuzey Makedonya ve Letonya ülkelerinin katılımcıları kendi ülkelerine özgü olan
eğitim uygulamalarından da faydalandıklarını bulgusuna ulaşılmıştır. Katılımcılar en çok okulda
öğrenilen konunun tekrar edilmesine ve pekiştirilmesine yönelik ödevler vermektedir. Bununla birlikte
katılımcılar tarafından öğrencilerin düşünme becerilerinin ödevle geliştirmek istendiği belirtilmektedir.
Ödevlerin öğrenciyi araştırma yapmaya yöneltmesi hedeflendiği gibi okulda işlenen konunun hangi
düzeyde öğrenildiğinin belirlenmesi içinde öğrencilere ödev verildiği katılımcılar tarafından ifade
edilmektedir. Araştırmada katılımcıların ev ödevleriyle ilgili en çok belirttikleri görüşün teknolojinin
ev ödevlerinde daha çok kullanılması gerektiği konusunda olduğu belirlenmiştir.
Araştırmada ulaşılan bulgu ve sonuçlara dayalı olarak öğretmenlere öğrencilere dönüt veremeyecekleri
ödevleri vermemeleri, ödevlerde teknolojik uygulamaları sürekli kullanmalarının zaman yönünden
avantaj sağlayabileceği, verilen ödevlerin öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik olması gerektiği
önerilmiştir. Ayrıca verilen ödevlerin öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmesi gerektiği, ödevlerle
ilgili öğrencilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde olunması araştırmada öneriler arasında yer
almaktadır. Bunların yanı sıra ödevler hakkında ailelerin sürekli öğretmenler tarafından
bilgilendirilmesi gerektiği eğer ödevi yapmakta zorlanan öğrencilerin sayısı fazla ise ödev verilen
konunun öğretmen tarafından tekrar edilmesi gerektiği konusunda da öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ev ödevi, sınıf öğretmeni, öğrenci

* Bu çalışma “Ev Ödevi Tekniğine İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme” başlığı ile Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalında Prof.Dr.Bülent
GÜVEN danışmanlığında sürdürülen tez projesinden üretilmiştir.
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Öğretmen Eğitiminde Lisansüstü Akreditasyon Standartlarının
Belirlenmesi: Yönetim ve Kalite Güvencesi Standart Alanı
Büşra Elçiçeği 1,* & Kaya Yılmaz 2
1
2

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
belcicegi@gmail.com

Özet
Kalite güvence sistemi, bir kurum veya programın standartlar aracılığıyla yetkili bir akreditasyon
kuruluşu tarafından kalitesinin onaylanarak belgelendirildiği bir süreçtir. Türkiye’de henüz lisansüstü
eğitim

akreditasyon

standartlarının

geliştirilmemiş

olması

nedeniyle

öğretmenlik

eğitim

programlarının lisansüstü akreditasyonu yapılamamaktadır. Bu çalışma, literatürdeki bu eksikliği
gidermek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, Avrupa ve Amerika’da şemsiye akreditasyon kuruluşlarına
üye kalite güvence kuruluşlarının lisans ve lisansüstü (doktora programı) akreditasyon standartları
incelenerek Türkiye’de öğretmenlik eğitimi programları için lisansüstü akreditasyon standartları
hazırlanmıştır. Bu amaca yönelik lisansüstü eğitimde kullanılmak üzere 8 kalite güvence standart alanı
geliştirilmiştir. Çalışmada tarama modelinde tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak doküman
incelemesi ve delphi tekniği kullanılmıştır. Doküman incelemesi tekniği doğrultusunda 12 ülkeden 27
akreditasyon kuruluşunun lisans ve lisansüstü standartları incelenmiştir. Saksonya bölgesinin doktora
programı standartları, AB lisans standartları ve bölgesel kalite kuruluşlarının standartları da
incelenerek elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Hazırlanan standartlar Delphi
tekniği ile uzman görüşlerine sunulmuş ve 47 uzmandan gelen geri dönüşler doğrultusunda standartlar
revize edilmiştir. Çalışmada (1) eğitim programı ve öğretim, (2) öğretim elemanları, (3) öğrenciler ve
lisansüstü kabul politikası, (4) öğrenme ortamları/kaynakları, (5) bilgi erişimi ve kullanımı,
uluslararasılaşma ve iş birliği, (6) yönetim ve kalite güvencesi, (7) bilimsel araştırma ve bilimsel etik,
ve (8) lisansüstü programı değerlendirme ekibi olmak üzere toplam 8 standart alanı belirlenmiştir.8
standart alanına bağlı 88 alt standart geliştirilmiştir. Bu çalışmada, yönetim ve kalite güvencesi
standart alanının 14 alt standardı sunulmaktadır.Akreditasyon konusunda çalışmaların arttırılması
kalite

güvence

sisteminin

süreklilik

arz

eden

bir yapıda

geliştirilmesini

destekleyeceği

öngörüldüğünden bu konuda araştırmalar yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yönetim ve Kalite güvencesi, Öğretmenlik eğitimi programları, Lisansüstü
akreditasyon standartları, Türkiye.
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Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akreditasyon Algısı
Tolga Mar 1,* & Kamil Arif Kırkıç 2
1

Eğitim Fakültesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

2

Eğitim Bilimleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
tolga.mar@izu.edu.tr

Özet
Yükseköğretim kurumlarında, sürekli iyileştirme faaliyetleri ile birlikte eğitim kalitesinin ölçülebilir
ve sürdürülebilir olması açısından akreditasyon faaliyetleri önemli bir gösterge durumundadır.
Üniversitelerin tüm lisans ve lisansüstü programlarında kalitenin arttırılması eğitim faaliyetlerinin
sürekli iyileştirme içerisinde olması, tüm eğitim faaliyetlerine ilişkin alt süreçlerinin geliştirilmesi
akreditasyon çalışmaları ile doğrudan bağlantılıdır. Bu çalışmalara hız verilmesi Türkiye’de eğitim
faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır (Günlü, 2000: 910). Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) tesis edilmesiyle üniversitelerin kurumsal
akreditasyonu gerçekleştirilirken, fakültelerdeki programların akreditasyonu ise YÖKAK tarafından
yetkilendirilmiş

bağımsız

kurumlar

tarafından

yapılmaktadır

(YÖKAK,

2018).

Program

akreditasyonun öğrenciler açısından en önemli çıktılarından birisi mezuniyet sonrasında profesyonel iş
hayatına atılacak öğrencilerden toplumu ilgilendiren alanları (Tıp, Mühendislik, Öğretmenlik) tercih
edenlerin donanımlı bir eğitim ile donanmış olup olmadıklarının bu faaliyetler neticesinde tescillenmiş
olmasıdır. (Erkuş, 1999). Program akreditasyonuna katılan bölümlerin sayıları her geçen yıl daha da
artmaktadır. Eğitim fakültelerinde öğretim gören öğretmen adaylarını yetiştirme konusunda kaliteyi
sürekli

arttırmak

vizyonuyla çalışmalarına devam eden

Öğretmenlik

Eğitim Programları

Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)
tarafından yetkilendirilmiş bir program akreditasyonu kuruluşudur. Kanıta dayalı performans ölçütleri
ve geliştirmeye açık ve yüksek standartlar ile birlikte öğretmen yetiştirmede mükemmeliyet vizyonu
ile çalışmalarını sürdüren bir akreditasyon kuruluşu olarak EPDAD, Türkiye Cumhuriyeti
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Mevzuatına tabidir (EPDAD, 2022). Bu çalışmanın amacı eğitimleri
esnasında ve mezuniyetleri sonrasında kendileri açısından çok önemli bir yer tutan akreditasyon
olgusuna ilişkin Eğitim Fakültesi öğrencilerinin, öğrenim görmekte oldukları programların
akreditasyon sürecinden geçme durumuna göre akreditasyon algılarının ne düzeyde olduğunun tespit
edilmesidir. Çalışmanın katılımcılarını İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin eğitim fakültesinde
Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından
akredite olan, akreditasyon süreci devam eden ve akreditasyon süreci henüz başlamamış lisans
programlarında eğitim gören üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma
yöntemlerinden betimsel tarama yöntem kullanılmıştır. Betimsel tarama araştırmaları belirlenmiş bir
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durumu, problemi geniş kapsamlı olarak tanımlamak, yorumlamak için kullanılır ve belirlenen
ölçekler aracılığı ile incelenen durum ve değişkenlerin aralarındaki ilişkinin düzeyi ve varlığı
sorgulanır (Büyüköztürk vd. , 2019:25). Araştırmada Semerci tarafından geliştirilen “Akreditasyon
Algısı Ölçeği” (AA) kullanılmıştır. 17 maddeden oluşan ölçeğin alt temaları kalite değerlendirmesi ve
kalite güvencesi olmak üzere iki aşamalıdır ve ölçeğe verilen yanıtlar “Tamamen katılıyorum (5),
Çoğunlukla katılıyorum (4), Kısmen katılıyorum (3), Az katılıyorum, (2), Hiç katılmıyorum (1)”
olarak belirlenmiştir. Ölçek tek boyutlu ve çok boyutlu olarak, geçerlik ve güvenilirlik sonuçları göz
önünde bulundurularak yükseköğretim kurumunda görev yapan tüm öğretim elemanı ve öğrencilerine
uygulanabilir. Ölçeğin kullanılması için etik kurul onayı alınmış ve uygun örnekleme ile ulaşılabilen
öğrencilerin gönüllü olarak çalışmaya katılımı sağlanmıştır. Elde edilen veriler araştırmaya ilişkin
sorular fakültede yer alan Arapça Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği,
Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, İlköğretim Matematik
Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarında
öğrenim gören öğrenciler ile Google Forms uygulaması aracılığıyla paylaşılmış olup veriler
toplanmaktadır. Elde edilen ilk verilerle ortaya çıkan bulgular öğrencilerin akreditasyon algılarının
tamamen katılıyorum düzeyinde olduğunu göstermektedir. Ancak öğrencinin öğrenim gördüğü
programın akredite olup olmaması durumuna göre öğrencilerin akreditasyon algıları arasında anlamlı
bir farklılık bulunmamaktadır. Veri toplam işlemi devam etmektedir. Hedeflenen veri toplandığında
kesin analizler yapılarak bulgular ortaya konulacaktır. Bulgulara ve araştırmanın sonuçlarına yönelik
çalışmalar devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akreditasyon algısı, Akreditasyon süreci, Eğitim fakültesi öğrencisi, Öğretmen
adayı, Program değerlendirme.
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Üniversite Öğrencilerinin Akreditasyon Sürecine Yönelik Farkındalıkları
ve Deneyimleri
Zeynep Nevin Tanrıverdi 1, Muhammed Küçükokka 2, Ayşe Nida Çot 1 & Burçin Gökkurt
Özdemir 3,*
1
2

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
3

gokkurtburcin@gmail.com

Özet
Hızlı büyüyen ekonomiyle birlikte mal ve hizmet üreten işletmelerin yanı sıra kamu kurum ve
kuruluşları içinde kalitenin sağlanması zorunlu bir hal almıştır. Çünkü yeni gelişmelerin yaşandığı
ekonomik yarışta kıyasıya bir rekabetin artması işletmelerin piyasada yer edinmelerini eskiye kıyasla
daha güç hale getirmiştir. Bu durum sadece özel sektör için geçerli değil kamu sektörü içinde geçerli
olmuştur. Küreselleşen dünya ile birlikte her alanda olduğu gibi yükseköğretimde ulusal ve
uluslararası düzeyde kalitenin oluşturulması kaçınılmaz bir hal almıştır. Kalite sürecinin önem arz
ettiği tüm alanlarda olduğu gibi akreditasyon, yükseköğretim kurumlarında da kalite güvencesini elde
etmek için kullanılan araçlardan biri haline gelmiştir. Akreditasyon; bir akreditasyon kuruluşu
tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir
yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite
güvence sürecini ifade etmektedir. Birçok ülkede yükseköğretim kurumlarında birçok kurum kaliteyi
yakalamak adına akreditasyon çalışmaları üzerine odaklanmışlardır. Yükseköğretimde kalitenin
niteliği, ders programlarının, bu programlara tabi olan birey ve kuruluşların beklentileri ile uyumlu
olup olmadığına bakılarak anlaşılmaktadır. Bazı araştırmacılar, öğretimin kalitesinden çok öğrencinin
öğrenmesinde kalitenin aranması gerektiğini savunmaktadır. Kurumun kaynakları, öğrencinin amaçları
ve ihtiyaçlarını giderdiği takdirde, kurum dışından duyulan kalite endişesi azalmaktadır. Akreditasyon,
girdilerle, diğer bir deyişle öğrenci seçimi, öğretim elemanlarının nitelikleri, akademik ve fiziki altyapı
üzerine odaklanmaktadır. Akreditasyonda, akredite eden kurum standartları oluşturulmakta ve akredite
edilecek olan kurumun bu standartları en azından minimum düzeyde sağladığını onaylamaktadır.
Akreditasyon ve kalitenin öneminden hareketle, bu araştırmada, farklı programda öğrenim gören
üniversite öğrencilerinin akreditasyon sürecine yönelik farkındalıkları ve deneyimleri incelenmiştir.
Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin, akreditasyonun tanımı, akreditasyonla ilgili üniversitede ve
programda yürütülen çalışmalar, akreditasyon sürecindeki deneyimler, akreditasyon sürecinin
kaliteye etkisi üzerine görüşlerine yer verilmiştir. Durum çalışması niteliğinde olan araştırmaya kolay
ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenen bir devlet üniversitesinin farklı programlarında ve sınıf
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düzeylerinde öğrenim gören 80 üniversite öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak altı açık uçlu
sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme bulguları, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği
ile toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın
sonunda, öğrencilerin çoğunun akreditasyon kavramıyla ilgili kalite, değerlendirme, standartlaştırma
kodlarında görüş belirttikleri görülürken, bazı öğrencilerin de bu kavramı ilk kez duydukları ortaya
çıkmıştır. Kurum akreditasyonu ve program akreditasyonu kapsamında, öğrencilerin üniversitede ve
programdaki akreditasyon çalışmalarına yönelik bilgilerine yönelik görüşleri incelendiğinde, nerdeyse
yarısının bu çalışmalardan haberdar olmadıkları tespit edilmiştir. Benzer şekilde öğrencilerin öğrenim
gördükleri programın nasıl ve hangi kurum tarafından akredite edileceği hususunda görüşleri
incelendiğinde, yarıdan fazlasının bilgi sahibi olmadıkları, bilgi sahibi olanların da genelde eğitim
fakültesinde öğrenim gören öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. Öğrencilerin akreditasyon sürecine
yönelik deneyimlerine ilişkin sonuçlara bakıldığında, az sayıda öğrencinin deneyim sahibi olduğu ve
bu öğrencilerin de çoğunlukla akredite olan programlarda öğrenim gören öğrencilerden oluştuğu
dikkat çekmektedir. Ayrıca bazı öğrencilerin de Genç Kalite Kulübü’ne üye olarak akreditasyon
sürecine yönelik deneyime sahip oldukları tespit edilmiştir. Araştırmada ortaya çıkan önemli
sonuçlardan bir diğeri de öğrencilerin programın veya kurumun akredite olduğunda kalitenin
artacağına inandıklarını belirtmeleridir. Öğrencilerin çoğu, akreditasyonla ilgili bilgi sahibi
olmamalarına karşın akreditasyonun sonunda kalitenin artacağına inandıklarını dile getirmişlerdir.
Öğrencilerin bu şekilde görüş belirtmelerinin gerekçesi olarak çoğunlukla kaliteleşme, gelişme
kodlarında görüş ifade etmişlerdir. Bu araştırmanın bulgularına dayalı olarak, genellikle öğrencilerin
akreditasyonla ilgili farkındalıklarının yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. Yükseköğretim
kurumlarındaki öğrencilerin akreditasyonun önemine ilişkin farkındalıklarının ve bilgilerinin
gelişimine yönelik araştırmaların yürütülmesi ve akreditasyon sürecinde daha aktif olmalarına ilişkin
çalışmaların yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akreditasyon Süreci, Deneyim, Farkındalık, Yükseköğretim
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Başkent Üniversitesi RPD Öğrencilerinin Akreditasyon Algılarının Sınıf
Düzeyi Bağlamında İncelenmesi
Nazlıcan Kovancı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Başkent Üniversitesi
kovancinazlican@gmail.com

Özet
Eğitim kalitesi, öğrencilerin eğitim süresince istenilen becerileri kazanması ya da edinilen becerilerin
belirli standartlar doğrultusunda olmasını hedeflemektedir (Adıgüzel ve Sağlam, 2009). Akreditasyon,
eğitim kalitesinin göstergelerinden biridir. Akreditasyon yükseköğrenim kurumlarındaki enstitü ve
programların paydaşları ve kurumun kendisi tarafından incelenmesini amaçlarken, akademik kalitesini
arttırmaya çalışmaktadır (CHEA, 2009). Eğitim fakültesi bünyesindeki Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık (RPD) programları da Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği (EPDAD) kapsamında incelenip uygun görülen programlar akredite edilmektedir. Rehberlik
ve Psikolojik Danışmanlık programlarının akredite ediliyor olması mesleğin sosyal çalışma ve
psikoloji gibi alanlar arasında yeterlilikleri olan bir ruh sağlığı mesleği olarak yer almasını
kolaylaştıracaktır (Mascari & Webber, 2013). Araştırmamızın amacı EPDAD tarafından akredite
edilmiş olan Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) programı öğrencilerinin
akreditasyona dair algılarının, sınıf düzeyine göre kalite güvencesi ve kalite değerlendirmesi
kapsamında nasıl bir değişim gösterdiğini, programın akredite olması hakkında öğrencilerin genel
görüşleriniz neler olduğunu ölçmektir.
Araştırma 2020-2021 öğretim yılında Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
programında öğrenim gören 1., 2., 3., ve 4., sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Tüm öğrencilere dijital
ortamdan gönderilen davette yanıt veren grup araştırma grubunu oluşturmuştur. Öğrencilerin gönüllü
katılımına dikkat edilmiş ve davete cevap veren 54 öğrenci ile araştırma yürütülmüştür. Öğrencilere 17
sorudan oluşan ‘Akreditasyon Algı (AA) Ölçeği’ uygulanmıştır. Sorulardan ilk 7 soru ‘kalite
güvencesi’ ardından gelen 10 soru ise ‘kalite değerlendirme’ alt boyutlarını değerlendirmektedir.
Verilerin sonuçları SPSS 26 programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırmaya 1. Sınıf düzeyinden 12 (%22,2), 2. Sınıf düzeyinden 18 (%33,3), 3. Sınıf düzeyinden 12
(%22,2), 4.sınıf düzeyinden 12 (%22,2), toplam 54 kişi katılım göstermiştir. Araştırmaya katılan
öğrencilerden 32’si (%56,3’ü) programa başlamadan önce akreditasyondan haberdar değilken 10’u
(%18,5’i) kısmen haberdar olup, 12’si (%22,2’si) akreditasyondan haberdardır. Test sonuçlarında
‘kalite güvencesi’ başlığı altındaki sorulara verilen yanıtlardan en yüksek ortalamaya sahip olan 4.48
(çoğunlukla katılıyorum) ile ‘Akreditasyon, ulusal ve uluslararası tanınmayı kolaylaştırır’,
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‘Akreditasyon, tercih edilen bir programın kalite güvencesidir’ yanıtları almıştır. Kalite değerlendirme
başlığı altındaki sorulardan en yüksek ortalamayı alan 4.67 (çoğunlukla katılıyorum) ‘Akreditasyon,
algı, imaj ve kaliteyi olumlu yönde etkileyen bir faktördür’ yanıtı almıştır. Yapılan anova analizi
sonucunda (0,8>0,05) test sonuçlarının homojen dağılım gösterdiği görülmektedir. Akreditasyondan
haberdar olma ile kalite güvencesi ve değerlendirme soruları arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamaktadır. Öğrencilerin akreditasyona dair görüşleri ile kalite güvencesi ve değerlendirmesi
soruları arasında anlamlı bir farklılık olup bu oran ‘kısmen katılıyorum’ (3.9) üzerinde yoğunlaşmıştır.
Kalite güvencesi ve değerlendirme sorularına verilen yanıtlarda sınıf düzeyi değişkeni ile anlamlı bir
farklılık olmadığı görülmektedir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin %56,3’ü programa başlamadan önce akreditasyondan haberdar
değillerdir. Uygulanan ‘Akreditasyon Algısı (AA) Ölçeği’ kapsamında akreditasyondan haberdar olma
öğrencilerin akreditasyona dair algılarını olumsuz yönde etkilemediği görülmektedir. Akreditasyondan
haberdar olmayan, kısmen haberdar olan ve hiç haberdar olmayan öğrencilerin yanıtlarında anlamlı bir
farklılık bulunamamış fakat kayde değer bir anlamı olmasa da kalite güvencesi sorularında 0,06 bir
fark, kalite değerlendirme sorularında ise 0,23’ bir fark ile akreditasyondan haberdar olanların daha
olumlu yanıtlar verdiği görülmektedir. Sınıf düzeylerinin farklılaşmasının akreditasyona dair algıyı
nasıl etkilediğine bakıldığında, 1., 2., 3., ve 4., sınıf öğrencilerine akreditasyon algıları arasında
anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Öğrencileri programın akreditasyona dair olumlu görüşleri
arasında kalite güvencesi ve değerlendirme sorularına verilen yanıtlarda anlamlı bir farklılık görülüp,
bu farklılık 3,9 ‘kısmen katılıyorum’ üzerinde yoğunlaşmıştır. Buradan çıkarılacak sonuç öğrencilerin
akreditasyona dair olumlu tutumları arttıkça algılarının da olumlu yönde etkilendiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Akreditasyon, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Akreditasyon Algısı Ölçeği
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IAAR Thematic Analysis of Accredited Pedagogical Educational
Programmes in Kazakhstan for 2019-2021
Alina Zhumagulova 1 & Timur Kanapyanov 2,*
1
2
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Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Iaar
timur@iaar.kz

Abstract
The effectiveness of education mainly depends on the level of teachers’ training and their professional
activity. Modern educational reality poses tasks for graduates that require professional mobility,
scientific and cognitive activities, ability to act and apply the acquired knowledge in practice. The
transformation of teacher training in the Republic of Kazakhstan is based on the active use of
innovative teaching methods in the educational process and is aimed at developing a student-centred
and practice-oriented approach to develop the necessary skills and competencies among graduates.
Independent Agency for Accreditation and Rating (IAAR) annually monitors External Expert Panel
(EEP) reports and results of international accreditation of higher education institutions and educational
programmes in order to improve the quality of educational services. This contributes to the
identification of key directions for the development of HEIs as well as new ways for education quality
assurance and thus, increases the efficiency of IAAR's activities.
This paper presents the monitoring results of pedagogical educational programmes accredited by
IAAR for 2019-2021 in the Republic of Kazakhstan. The purpose of monitoring is to assess the quality
of pedagogical specialists’ training and identify problems and areas for further improvement through
the in-depth study of EEP Reports and IAAR experts' recommendations.
As for methodology, the paper uses content analysis of EEP reports for 2019- 2021 and collected
statistical survey results from stakeholders’ questionnaires. The paper studied experts’ reports on the
review of 26 HEIs and 310 educational programmes of HEIs in Kazakhstan which has passed IAAR
accreditation in 2019-2021. After the process of data analysis, IAAR has revealed important findings
on the quality of pedagogical specialists’ training.
According to the study, in many HEIs, conditions have not been created to provide “barrier-free”
physical access and psychological and pedagogical support for students with developmental
disabilities. The study also revealed the shortage of elective disciplines aimed at developing students'
professional competencies for working with children with special educational needs. Low level of
scientific research in the field of teaching methods and evaluation of learning outcomes, scientific and
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analytical laboratories of the natural and technical direction, equipped with modern equipment are also
weaknesses of many HEIs. According to the study, HEIs should work on creating more practical
training sessions and signing agreements with leading research institutes, centres and other
stakeholders. On top of that, the Education Programme Development Plans must take into account
modern trends in the development of the education system and develop an effective documented
procedure for regular involvement of employers and students in the updating of the education
programme.
The study results were presented and approbated at the meeting of the Ministry of Education and
Science of the Republic of Kazakhstan, which gathered all interested parties in the country.
The paper provides extensive information, specific conclusions, and proposals based on an in-depth
study of the recommendations of external experts.
The results of this paper are of interest to the Ministry of Education and Science of the Republic of
Kazakhstan, higher educational institutions, accreditation bodies, experts, the academic community,
and all stakeholders in improving the quality of teacher training.
Keywords: Pedagogical education programmes, Accreditation, IAAR
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Türkiye ve İskandinav Ülkeleri Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen
Akreditasyon Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi
Gülizar Güzel 1,*, Ramazan Sağ 2 & Gülten Genç 3
1
2

Sınıf Öğretmeni Türkiye Yardım Sevenler Derneği İlkokulu

Eğitim Programları ve Öğretimi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
3

İnönü Unıversıty

gulizar.guzel@gmail.com

Özet
Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ve toplumların ihtiyaçlarındaki farklılaşmalara bağlı olarak
bireylerin ve toplumların eğitim ihtiyaçları gerek kapsam bakımından çeşitlenmekte gerekse içerik
bakımından derinleşmektedir. Söz konusu değişimlerin ve buna bağlı olarak ihtiyaçların ülkeleri doğal
olarak nitelikli profesyoneller yetiştirme ve gereksinim duyulan bilgi alanlarında araştırma yapabilme
kapasiteleri bakımından özellikle yükseköğretim düzeyinde eğitim hizmetlerin nitelik bakımından
geliştirilmesi ve bunun sürdürülebilir olması yönünde arayışlara ittiği gözlenmektedir. Bu arayışlardan
biri olan akreditasyon, kurumların yürüttüğü hizmetlerin önceden belirlenen alanlar ve ölçütler
üzerinden kurum dışı yapılar tarafından değerlendirilmesi ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılması
işlemlerini ifade etmektedir. Ancak ülkelerin yükseköğretime yönelik bakış açılarına göre söz konusu
akreditasyon yapıları ile akreditasyonun amaç ve işleyişlerinin farklılaştığı gözlenmektedir. Örneğin,
yükseköğretim kurumlarının sahip oldukları nitelik düzeylerine göre bir sıralamayı önceleyen ve kamu
kaynaklarını/fonlarını bu sıralamaya göre dağıtmayı esas alan akreditasyon sürecini ve ABD, İngiltere
ve Kanada gibi ülkelerde yürütülmekte olan Anglo Sakson yaklaşımıdır. Bu çalışmanın da konusu
olan diğer bir akreditasyon yaklaşımı ise, İsveç, Danimarka ve Finlandiya gibi ülkelerin yer aldığı
İskandinav yaklaşımıdır. Bu yaklaşım yükseköğretim kurumlarının kurumsal yapılarını geliştirmek
amacıyla yürüttükleri politika ve uygulamalara sahip olma düzeylerini ortaya koymayı ve buna göre
kuruma yeterlik ve yetkilendirme vermeyi esas almaktadır. Bu çalışmanın odağında, hizmet öncesi
öğretmen eğitimine yönelik akreditasyon süreçleri yer almaktadır. Ancak İskandinav ülkelerine
bakıldığında akreditasyon çalışmalarının yükseköğretim kurumlarının çalışma alanlarını oluşturan
öğretmen eğitimi, fen edebiyat, sağlık ve tıp gibi fakülteler ve yüksekokullar şeklinde ayrı ayrı
yapılandırılmak yerine tek bir kurum adı altında ve kurumsal yeterliklere sahip olma bakımından
yürütüldüğü gözlenmektedir. Dolayısıyla tanımlamalarda öğretmen eğitimine özgü bir akreditasyon ve
buna bağlı olarak standart alanları ve göstergelerin tanımlanmayıp tüm yükseköğretim kurumlarını
içine alacak biçimde gerçekleştirildiği gözlenmektedir. Bu nedenle söz konusu ülkelerden elde edilen
bu yöndeki bilgiler, öğretmen eğitimi açısından yorumlanacaktır.
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Bununla

birlikte

İskandinav

ülkelerindeki

öğretmen

eğitiminde

eğilimin

öğretmenin

‘profesyonelliğini’ katı ama esnek bir çerçeve içinde teori-pratik dengesini esas alan kapsamlı bir
program yoluyla geliştirecek şekilde yürütüldüğü gözlenmektedir. Türkiye’deki öğretmen eğitiminde
ise programın sonuna doğru sınırlı bir zaman dilimine sıkıştırılmış pratik çalışmaların yer aldığı ve
daha çok teorik temelli bir yetiştirme anlayışının baskın olduğu söylenebilir. Dolayısıyla -her ne kadar
öğretmen eğitimine özgü olsa da- bu iki farklı yaklaşım, incelenen bu ülkelerdeki akreditasyon
süreçleri olan yaklaşım, amaç, içerik ve işleyişlerini yapılandırmayı etkileyeceği düşünülmektedir.
Türkiye’de öğretmen eğitimi alanında 1997’de standart geliştirme çalışmalarına başlatılan
akreditasyon süreci fiili olarak EPDAD’ın kuruluşu olan 2012’e kadar kesintiye uğramış
olduğu ancak 2014 tarihinden sonra sürecin fiilen işlerlik kazandırıldığı gözlenmektedir. Türkiye’de
henüz emekleme döneminde diyebileceğimiz akreditasyon sürecinde farklı ülkelerin akreditasyon
süreçleri ve yapılarını gerek bakış açılarını gerek kurumsal yapılanma ve işleyişlerini anlama
bakımından bir zenginlik katacağı umulmaktadır. Buna göre çalışmanın amacı, Türkiye ile İskandinav
ülkeleri olan İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya akreditasyon yaklaşımlarını/modellerini
“yaklaşım, kurumsal yapı, içerik ve işleyiş” bakımlarından karşılaştırmalı olarak incelemek, aralarında
benzerlik ve farklılıkları tanımlamak, şeklinde tanımlanmıştır.
Ülkelerin akreditasyon sürecini yöneten kurumların yayımlamış oldukları yasal belgeler ve raporların
incelenmesi ve karşılaştırılması esas alınan çalışmada araştırma betimsel tarama tasarımına göre
yapılandırılmıştır. Veriler, ülkelerin resmi internet sitelerinden alınan yasal düzenlemeler ve resmi
raporlar oluşturmaktadır. Veriler içerik analizi yoluyla incelenmiş olup karşılaştırmalar, temalar
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Buna göre verilerin analizinde kullanılan temalar: (i) akreditasyonda
izlenen yaklaşım: amaç-beklentiler, (ii) kurumlar, (iii) içerik: akreditasyon/değerlendirme alanları ve
ölçütleri ve (iv) işleyiş, şeklinde belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akreditasyon bakış açısı, akreditasyon yapı ve işleyişi, öğretmen eğitimi.
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Akredite Eğitim Fakültesi Programlarında Öğrenim Gören Öğretmen
Adaylarının Akreditasyona Bakış Açılarının İncelenmesi
Aslı Yaylacı 1,*, Zeynep Melike Güçlü 2, Hilal Karaoğlan 3 & Hüseyin Baran Yılmaz 4
1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lefke Avrupa Üniversitesi
2

Kimya Öğretmenliği Hacettepe Üniversitesi

3

İngilizce Öğretmenliği Boğaziçi Üniversitesi
4

İngilizce Öğretmenliği Ted Üniversitesi
asliyaylaci4@gmail.com

Özet
Eğitim fakülteleri programlarının eğitim kalitesi, öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri için büyük
önem taşımaktadır. Günümüzde eğitim programlarındaki kalite ölçümü, programların geliştirilebilir
yönlerinin belirlenmesi, oluşabilecek sorunları önlemek adına alınabilecek tedbirlerin önerilmesi,
programları kalitesinin onaylanması ve kalitesinin arttırılması adına yapılan bütün çalışmalar
akreditasyon çalışmaları adı altında fakültelerin bağlı olduğu bağımsız akreditasyon kurumları
tarafından yapılmaktadır. Eğitim fakülteleri programlarının akreditasyonu Öğretmenlik Eğitim
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği- EPDAD tarafından yapılmaktadır. Bu araştırma
Eğitim fakülteleri programlarının akreditasyonu Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği- EPDAD tarafından akredite edilmiş eğitim fakülteleri programlarında öğrenim
gören öğretmen adaylarını akreditasyon farkındalık düzeylerini ve akreditasyona bakış açılarını
belirlemek ve bu doğrultuda öğrenim gördükleri programa ne gibi önerileri olduğunu belirlemek amacı
gerçekleştirilmiş olup öğretmen adaylarının gözünden akreditasyon sürecinin tanımlanması ve
detaylandırılması hedeflenmiştir. Bu araştırma kapsamında yer alan farklı programlarda ve
üniversitelerde lisans düzeyinde, eğitim fakültesi içinde bulunan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Anabilim Dalı, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Okul Öncesi Anabilim Dalı, Sınıf Eğitimi Anabilim
Dalı ve Matematik Eğitimi Anabilim Dalı bölümlerinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıflardan oluşan 10
öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiş olup elde edilen veriler ise tüme
varımsal analiz yaklaşımı ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda ise öğretmen adaylarına
akreditasyona bakış açıları ve eğitimdeki önemi sorulduğunda akredite olmuş bir eğitim fakültesi
bölümünün gerekli standartları sağlamış olması ve geliştirilebilir yönlerini dışarından bir göz ile tespit
edilerek öğrenim gördükleri bölümlerin gelişmişliğin sürekliliğinin sağlanmasında büyük önem arz
ettiğini ve akreditasyon sürecinin bu süreçte merkez rol aldığı görüşüne sahip oldukları ve akredite
edilmiş bir bölümde öğrenim gören öğretmen adaylarının mesleki alanlarında yeterli düzeyde
donanıma sahip bireyleri yetiştirmek olduğundan büyük öneme sahip olduğu görüşünde oldukları
saptanmıştır. Akreditasyon sürecini yüz yüze veya sanal şekilde tanıklık etmiş öğretmen adaylarının
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akreditasyon ekibine olan bakış açıları ise ekiplerin tarafsız ve etik ilkelere uyum sağladıklarını
aktarmışlardır. Bunun yanı sıra öğrenim gördükleri lisans bölümlerine önerileri ise akreditasyon
hakkında farkındalık düzeyleri yüksek öğretmen adayları olmasının yanı sıra farkındalık düzeylerinde
eksiklik olan da öğretmen adaylarının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Akredite olmuş bir programda
öğrenim görmeleri konudaki duyguları sorulduğunda ise akredite olmuş bir programda öğrenim
görmeleri İlber Ortaylı’nın bahsettiği elit eğitime benzetilmiş ve üniversitedeki öğretim üyelerinin
akreditasyon sürecinin de desteği ile verdikleri eğitimde daha titiz ve dikkatli şekilde yapmaları
konusunda yol gösterici nitelikte olduğu görüşündedirler. Bunların yanı sıra günümüz teknoloji
dünyasında yenliğe ayak uydurulması eğitim süreci için de gerekli olduğu ve akreditasyon süreci ile de
bu yeniliklerin takip edilmesini kolaylaştırdığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akreditasyon, öğretmen eğitimi, eğitim fakültesi
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Akreditasyon Sürecinin Özdeğerlendirme Aşamasında Yaşanan Zorluklar
(Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Örneği)
Ercan Yılmaz 1,*, Erdal Hamarta 2, Zeliha Tıraş 2 & Seda Karadeniz 2
1

Eğitim Bilimleri Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education
2

Eğitim Bilimleri Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
ercanyilmaz70@gmail.com

Özet
Eğitimde kaliteyi artırmanın temel yollarından biri öğretmenlerin niteliklerini artırmaktır. Bu
bağlamda öğretmen yetiştirme, bu sürecin kaliteli olması gerekliliğini kabul eden bir gerçeklik haline
gelmiştir. Öğretmen yetiştirmenin kalitesinin göstergelerinden biri de akreditasyondur. Çünkü eğitim
fakülteleri akreditasyon ile belli bir çerçeve içerisinde öğretmen kalitesini artırmayı hedeflemektedir.
Eğitim fakültelerinde akreditasyon, toplumsal değişimle kazanılan yeni farklılıklara uyum için bir
ihtiyaç haline gelmektedir. Aynı zamanda eğitim fakülteleri, programlarının kalitesini gözden
geçirmeyi ve akreditasyon yoluyla programlarının akademik kalitesini ve hesap verebilirliğini
artırmayı amaçlamaktadır.
Toplumun gelişmesinde önemli bir role sahip olan üniversitelerin, akreditasyon sayesinde toplumun
özel ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak standartları geliştirdikleri de belirtilmektedir. Çünkü
akreditasyon sürecinde bu standartlar çeşitliliği, yenilikçiliği ve yaratıcılığı da artırmaktadır. Tüm
bunların yanı sıra üniversitelerde akreditasyon, yükseköğretim kurumlarının uluslararası hedefler
belirlemesi ve rekabet etmesi açısından önemli bir role sahiptir. Bu sayede üniversiteler akreditasyon
ile birlikte öz değerlendirme yapabileceklerdir. Öz-değerlendirme, üniversitenin yaptığı iş üzerinde
düşünmeyi ve değerlendirme kriterlerine göre ne kadar iyi performans gösterdiğini değerlendirmeyi
gerektirir. Yükseköğretimde kalite çok boyutludur. Yükseköğretimde kalitenin gerçekleşmesi birçok
faktöre bağlıdır. Bu faktörlerden bazıları hesap verebilirlik, akademik gelişim, kurumun gelişimi,
öğrenci memnuniyeti, öz değerlendirme, verimlilik ve uygunluk olarak sıralanabilir.
Türkiye’de eğitim fakültelerinin akreditasyonu, yetki verilen bağımsız kalite güvence dernekleri ile
birlikte sürdürebilmektedir. Bu derneklerden biri; Eğitim Fakültesi Program Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği’dir. Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin girişimleri ile Eğitim Fakültesi
Program Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) kurulmuştur. Bir dış değerlendirme
kuruluşu olarak EPDAD'ın temel amacı, eğitim fakülteleri eğitim programları için akreditasyon,
değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'deki eğitim fakültelerinde verilen eğitimin
kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla güncel ve gelişmekte olan eğitim ve
öğretim yaklaşımlarını kavrayan, uygulayan ve daha nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi
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hedeflenmektedir. EPDAD, eğitim fakültelerinde dış değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerini
yürütebilme yetkisi almıştır. Ancak EPDAD aracılığıyla dış değerlendirmesüreçleri, fakültelerin
gönüllü olarak başvurması durumunda gerçekleşebilmektedir. EPDAD süreci gönüllük esasına dayalı
bir dış değerlendirme sürecidir.
Bu çalışmanın amacı, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde akreditasyon sürecini başlatmak, öz
değerlendirme yapmak ve bu süreçte karşılaşılan güçlükleri anlatmaktır. Çalışmanın deseni tek iç içe
bir durum çalışmasıdır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi ve yarı
yapılandırılmış görüşme teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini belirlemek için
maksimum çeşitlilik örnekleme yönetimi kullanılmıştır. Öz değerlendirme için belirlenen kriterler
çerçevesinde kurum hakkında genel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak öz değerlendirme sırasında
kurum için ihtiyaç duyulan bilgilere objektif olarak ulaşmak zor bir adım olabilir. Bu nedenle
belirlenen kriterlere uyum düzeyinin belirlenmesi ve bu durumun raporlanması zorlaşmaktadır.
Akreditasyon sürecinde kurum bazı harcamalar yapmak zorunda kalabilir. Bu nedenle akreditasyon
sürecindeki bir diğer zorluk da üniversitelere yüklenen ek maliyetler olabilir. Ayrıca akreditasyon
sürecinin birçok zorluğun olduğu literatürde belirtilmektedir. Bu güçlüklerden en belirgin olanı
akreditasyon kurumlarının bağımsızlığı, insan kaynaklarının mevcudiyeti, kurumların görevlerini
yerine getirme düzeyi ve en önemlisi değerlendirme kriterlerinin niteliğidir. Yükseköğretimde
akreditasyon süreci çok boyutlu olduğu için akreditasyon sürecindeki zorluklar ileride yapılacak
araştırmalarda farklı boyutlar eklenerek yeniden değerlendirilebilir. Son olarak araştırma sonuçlarına
göre karşılaşılan güçlüklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:
- Müfredatların hazırlanması
- İyi, kötü ve orta seviye sınav kağıtlarının belirlenmesi
- Fakülte-okul işbirliğinin sağlanması
- Öğretmenlik mesleğinin farkındalığını artıracak etkinlikler tasarlamak
- Memnuniyet anketleri tasarlamak
- Anabilim içerisinde akreditasyon bilincini geliştirmek
- Akreditasyon sürecinde ihtiyaç duyulan istatistiksel bilgilere erişim
- Bölüm ve fakülte tarihçesinin yazılması vb. zorluklarla karşılaşılmaktadır
Anahtar Kelimeler: Öğretmen yetiştirme, eğitim fakültesi, akreditasyon
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EPDAD Öğretim Elemanı Değerlendirici Eğitimi Programının
Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
Feral Ogan Bekiroğlu 1, Özcan Erkan Akgün 2,*, Nilay Kayhan 3, Dinçay Köksal 4, Mehtap
Yıldırım 5, Yüksel Deniz Arıkan 6, Erdem Aksoy 7 & Erol Süzük 8
1
2

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Marmara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim/eğitim Teknolojisi) İstanbul Medeniyet Üniversitesi
3

Özel Eğitim Öğretmenliği Ege Üniversitesi
4

5
6

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ege Üniversitesi
7
8

İngilizce Öğretmenliği Ted Üniversitesi

Fizik Öğretmenliği Marmara Üniversitesi
ozcanakgun@gmail.com

Özet
Öğretmenlik programlarının akredite edilmesi süreçlerinde temel aşama değerlendirme sürecidir.
Değerlendirmeyi yapacak değerlendiricilerin, standartlara yönelik olarak sunulan ve kendi
incelemeleri sonucu ulaştıkları tüm kanıtları dikkate alarak raporlarını hazırlamaları akreditasyon
sürecinin kalitesi açısından önemlidir. Bu nedenle değerlendirici kaynağının oluşturulmasını sağlayan
değerlendirici eğitimlerinin kaliteli ve nitelikli olması gereklidir. Bu gerekliliğe yönelik olarak
EPDAD, eğitimlerin hazırlanması, geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve sürekli revize
edilmesi için Eğitim Komisyonu kurmuştur. Komisyonun ilk çalışmalarından biri Değerlendirici
Eğitimi Programını (DEP) geliştirmek olmuştur. Bu çalışmada bu eğitim programının geliştirilme
süreci, uygulanması ve değerlendirme sonuçları paylaşılmaktadır.
Programın hazırlanmasına yönelik olarak öncelikle program çıktılarını belirlemek amacıyla DEP’e
yönelik ihtiyaç ve durum analizi yapmak için, geçmiş yıllarda DEP eğitimi alan, DEP eğitimi veren,
akreditasyon süreçlerinde deneyimi olan EPDAD’ın tüm paydaşlarına görüş ve öneriler anketi
gönderilmiştir. Anket kapsamında paydaşlara, uzman görüşüne dayalı olarak belirlenmiş, “eğitimlerde
temel alınması önerilen program çıktıları ve yeterlikler” konu başlıklarının olduğu bir liste sunularak
önem-gereklilik derecesinin işaretlemesi istenmiştir. Bunun yanı sıra eklemek istedikleri yeterlikleri
ve konuları yazmaları için açık uçlu bir soru eklenmiştir. Bu sorunun yanı sıra katılımcıların öğretmeöğrenme sürecine yönelik tercih ve önerilerini belirlemek amacıyla açık uçlu 2 soru daha sorulmuştur.
Anket formu hem e-posta hem de SMS ile duyurulmuştur. Katılımcı sayısını artırabilmek amacıyla
anket bir kez daha hatırlatılmıştır. Anketi 22 Eylül – 25 Eylül 2020 tarihleri arasında 30 farklı
üniversiteden toplam 55 öğretim üyesi cevaplamıştır. Katılımcıların 34’ü kadın, 21’i erkektir.
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Katılımcılardan eğitimlerde ele alınmasını istedikleri konularla ilgili olarak elde edilen nicel bulgular
sonucunda öncelikli sırada şu beş konu başlığına ulaşılmıştır (tüm başlıklar sunum sırasında
verilecektir): 1. Öz Değerlendirme Raporu ve Diğer Kanıtların İncelenmesi (f: 49, %89,1), 2. Rapor
Yazma: Süreç, İlkeler, Güçlü ve İyileştirilebilir Yönlerin Ele Alınması (f: 48, %87,3), 3. Programın
Standartları Karşılama Derecesinin Değerlendirilmesi (f: 44, %80), 4. Kurum Ziyaret Programının
Uygulanmasına İlişkin Örnek Olay İncelemeleri (f: 42, %76,4) ve 5. Öğretmen Eğitimi Programlarının
Değerlendirilmesinde Standartlar, Göstergeler ve Derecelendirme (f: 49, %89,1). Bu konular ve
bunları takip eden sıralama dikkate alındığında, paydaşların DEP’ten beklentilerinin, öz-değer
raporunu inceleme, rapor yazabilmeye yönelik becerileri kazanmak üzere standartların mantığını
anlama, bunların göstergelerine yönelik kanıt toplama, topladığı kanıtlara uygun bulgulara ulaşarak
raporu tamamlama ve genel olarak saha ziyareti sürecinin işleyişi olduğu söylenebilir. Bu bulgular
(sadece ilk 5 değil tüm taleplerin), ihtiyaç analizi sonucu program çıktılarının belirlenmesinin yanı
sıra, yeterlik ve konuların katılım oranı büyüklüklerine göre sıralanmasına ve bir anlamda çıktıların
önceliklendirilmesine olanak tanımıştır. Bu önceliklendirme eğitimlerin eğitim sürelerinin ve öğrenme
etkinliklerinin tasarlanması ve uygulanması için de sonuçlar ortaya koymuştur.
Paydaşların anket formunda yer alan değerlendirici eğitimlerinin nasıl verilmesi gerektiğine yönelik
görüşleri nitel olarak analiz edilmiştir. Nitel veri analizine uygun bir biçimde her bir katılımcının
yazılı olarak belirttiği yanıtlar, ayrı bir word dosyasına aktarılmış, tek tek okunmuş ve toplam 55
katılımcıdan her iki soru için 225 satır 183 cümle yanıt elde edilmiştir. Katılımcılara yöneltilen ilk açık
uçlu soru: “Tercih ettiğiniz eğitim programı veya programlarının hazırlanmasına yönelik kapsam,
teknoloji, öğrenme materyali ve sunum süresi bakımından önerileriniz nelerdir?”, ikincisi ise:
“EPDAD Değerlendirici Eğitimleriyle İlgili diğer görüş ve önerilerinizi lütfen belirtiniz.” şeklinde
ifade edilmiştir. İlk soruya 55 katılımcı, ikinci soruya ise 49 katılımcı görüş bildirmiştir.
Analiz sürecine hazırlık aşamasında veriler satır satır cümle cümle okunmuş, tekrarlanan ifadeler
belirlenmiş;

kodlar

oluşturulmuştur.

Birinci

soruda

değerlendirici

eğitim

programlarının

hazırlanmasında teknoloji kullanımı, öğrenme materyalleri ve eğitimin süresine; ikinci soruda ise
görüş ve önerilere odaklanılmıştır. Veriler, nitel araştırma konusunda deneyim sahibi iki ayrı uzman
tarafından okunmuş her iki uzman da kodlama işlemlerini gerçekleştirmiştir. Kodlayıcılar arası
güvenirlik Görüş birliği/(Görüş birliği+Görüş ayrılığı)] x 100 formülüne göre %94 olarak
hesaplanmıştır (Miles ve Huberman, 1994). Yapılan içerik analizi sonucunda 5 ana tema ve 16 alt
tema elde edilmiştir. İçerik analizinde temel amaç; katılımcıların görüşlerini yansıtan ilişkiler ve
kavramları ortaya koymaktır. Ana temalar: Eğitimi planlama hazırlık, Öğretim materyalleri, Eğitim
süreci, Etkili öğretim için yöntemler, Erişilebilirlik’’ olarak belirlenmiştir.
Bu çalışmaların ardından oluşturulan eğitim programı ile iki değerlendirici eğitimi (7. ve 8.)
yapılmıştır. Elde edilen aday değerlendirici görüşleri programın etkili ve faydalı olduğunu
göstermektedir. Çalışmanın sonuçları dikkate alındığında EPDAD Değerlendirici Eğitimi Öğretim
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Programının, ihtiyaç analizlerine dayalı, amaç odaklı, katılımcılara hedeflenen nitelikleri kazandıran
ve etkili bir öğretim programı olduğu söylenebilir. Sunum sırasında DEP’in program çıktıları, konu
başlıkları, içerikleri ve uygulama yöntemleri anlatılacaktır. DEP, düzenlenen her eğitim sonrasında
katılımcı görüşleri alınmaya devam eden, kendini revize eden ve yenileyen bir programdır. Sunum
sırasında dinleyicilerin de programın geliştirilmesine yönelik görüş ve önerileri alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Akrditasyon, değerlendirici eğitimi, eğitim programı, program geliştirme
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EPDAD Öğrenci Değerlendirici Eğitimi Programının Geliştirilmesi,
Uygulanması ve Değerlendirilmesi
Feral Ogan Bekiroğlu 1, Nilay Kayhan 2,*, Özcan Erkan Akgün 3, Dinçay Köksal 4, Mehtap
Yıldırım 5, Asiye Şengül Avşar 6, Neşe Uygun 7 & Betül Yılmaz Atman 2
1

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Marmara Üniversitesi
2

Özel Eğitim Öğretmenliği Ege Üniversitesi

Eğitim Bilimleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi

3

4
5
6

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
7

Sınıf Öğretmenliği Hasan Kalyoncu Üniversitesi
nilaykayhan@gmail.com

Özet
Yükseköğretim kurumlarının işleyişinde öğretim programı, akademik ve idari personel, fiziki ve
sosyal olanaklar, kurulmuş oldukları il-ilçeye ait demografik özellikler gibi birçok değişken etkili
olmaktadır. Ancak tüm bu değişkenlerin yanı sıra en temel paydaş konumunda olan öğrencilerdir.
Öğrenciler, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde kayıt olmak istedikleri programı, ulusal sınavlar,
ilgili yükseköğretim kurumunun sunmuş olduğu imkanlar ve en nihayetinde eğitim öğretimde
tanınırlık anlamında kalite standartlarına bağlı olarak tercih edebilmektedirler. Dolayısıyla öğrenciler
dijitalleşmenin yaygınlaşması, sosyal medya kullanımının artması, bilimsel çalışmalara ve
yetkinliklere dikkat çekilmesi gibi nedenlerle tercihlerini birçok bilgi kaynağı dahilinde
yapmaktadırlar. Aday öğrenciler tercih etmek istedikleri programların olduğu yükseköğretim
kurumlarının web sayflarını inceleyerek, mezunlarına ulaşarak bilgi almakta; eğitim öğretimin niteliği,
personel yeterlikleri, öğrencilere sunulan imkanlar, sosyal tesisler, kütüphane özellikleri, kurumun
kalite güvencesi gibi özelliklerini ayrıntılı irdeleyerek tercihlerini belirlemektedirler. Bu anlamda her
kurumun stratejik planlarında uluslararası görünürlüğü artırmak, erişilebilir kaliteli eğitimi sunmak,
mezunlarının daha yetkin birer meslek elemanı haline gelmeleri ve istihdamına katkı sunmak ile çağın
gereklerine uygun beceriler kazandırmak hedefleri yer almaktadır. Öğretmenlik eğitim programlarında
da bu temel hedeflere yer verildiği dikkati çekmektedir.
Bir toplumun geleceğinde söz sahibi olacak yeni nesilleri yetiştiren, o ülkeninin ulusal eğitim
hedeflerinin sürdürülmesine katkı sunan öğretmenlerin yetişmesi, öğretmenlik eğitiminin nitelikli bir
biçimde yürütülmesi gerekliliğini oluşturmaktadır. Öğretmenlik mesleğini tercih edecek adaylar,
çalışacakları eğitim kademeleri doğrultusunda programa giriş yeterlikleri kadar, eğitim öğretim
süresince ne düzeyde kaliteli bir eğitim almış oldukları ve mezun oluncaya kadar kazanacakları
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yeterlikler doğrultusunda nitelikli birer meslek elemanı olarak mezun olabilmektedirler. Bu anlamda
öğretmenlik eğitim programları da kalite ve akreditasyon çalışmalarına önem vermekte, temel
becerilerin yanı sıra çağın gereklerine uygun becerilerle donanmış, ulusal ve uluslararası bilimsel,
sosyal ve kültürel gelişmelere katkı sunan, etik değerlere bağlı öğretmenler yetiştirme hedeflerini,
misyon-vizyon ilkeleri arasında ilk sıralara taşımaktadırlar.
Akreditasyon, yükseköğretim programlarının tasarlanmış bir standart sistemi dahilinde, programda
hangi ögelerin yer alması ve programın bu standartlara uygunluğu açısından ne düzeyde eğitim
öğretim yaptığına dair bir değerlendirme sürecidir. Bir anlamda akreditasyon, yetkilendirilmiş
kurumların önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartlar çerçevesinde, yükseköğretim
programının bu standartları karşılama düzeyine dair, dış değerlendirme sürecini oluşturmaktadır.
Ülkemizde öğretmenlik eğitim programları akreditasyon süreci bu amaçla Türkiye Yükseköğretim
Kalite Güvence Sistemi çerçevesinde kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından
yetkilendirilen, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)
tarafından gerçekleştirilmektedir.
EPDAD

Öğretmen

eğitimi

akreditasyon

süreci

öğretimin

planlanması,

uygulanması

ve

değerlendirilmesi; öğretim elemanları; öğrenciler, fakülte-okul işbirliği; tesisler, öğrenme ortamları ve
kaynakları; yönetim ve kalite güvencesi olarak sıralanan yedi standart alanına dayanmaktadır.
Değerlendirme sürecinde görev alacak öğretim elemanları, öğretmenler ve öğrenciler, EPDAD Eğitim
Komisyonu tarafından düzenlenen eğitimlere katılarak yetkinlik kazanmaktadırlar. Yapılan eğitimler
hazırlık,

öğretimi

planlama,

uygulama

ve

değerlendirme

süreçlerinden

oluşmaktadır.

Değerlendiricilerin sahip olması beklenen bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yönelik hazırlanan bu
eğitimlerde çalıştaylar düzenlenerek, saha ziyaretleri, veri toplama, standartların kanıt-gösterge
ilişkilerinin kurulması ve rapora yansıtılması, tutum ve davranışların etik ilkeler dahilinde
oluşturulması ile sürecin ekiple işbirliğine dayalı sürdürülmesi konuları üzerinde durulmaktadır.
Eğitim komisyonu ayrıca erişilebilir dijital eğitim materyalleri hazırlamakta ve bu materyallerin eğitim
öncesi hazırlık süreçlerinde değerlendirici adaylarının erişimine açılarak incelenmesini sağlamaktadır.
Eğitimlerin planlanması ve düzenlenmesi sistematik bir hazırlık dahilinde gerçekleşmektedir.
Eğitimlerin çıkış noktası ihtiyaç analizleridir. Komisyonun ihtiyaç analizindeki temel hedefi
değerlendirme süreciyle ilgili yeterlikler için kazanımları belirlemek ve bunları da kapsayacak bir
eğitim programı hazırlamaktır. Bu amaçla öğrenci değerlendirici eğitimi son olarak altıncı kez ve
çevrimiçi olarak yapılmıştır. Eğitim modüllerinin izlendiği asenkron bölümün ardından, öğrenci
değerlendirici adayları küçük gruplarla yapılan ve senkron olarak düzenlenen çalıştaya katılmışlardır.
Öğrenci değerlendiricilerin temel olarak sorumlu oldukları standart alanlar, öğrenciler; fakülte-okul
işbirliği ve tesisler, öğrenme ortamları ve kaynakları olduğu için, çalıştayın içeriğinde daha çok bu
standart alanlara odaklanılmıştır. Eğitimin içeriğinin ve kullanılacak eğitim materyallerinin
belirlenmesi amacıyla ilk olarak ihtiyaç ve öğretim analizleri yapılmıştır. Bu kapsamda bir önceki
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eğitimi tamamlayan 94 öğrenci değerlendiricinin katıldığı anket sonuçları göz önüne alınmıştır. Ayrıca
EPDAD öğrenci komisyonu üyeleri ve tecrübeli öğrenci değerlendiricilerle odak görüşmeleri
düzenlenmiştir. Elde edilen bulgular dahilinde öğrenci değerlendiricilerin sahip olması gereken
kazanımlar belirlenmiş ve akreditasyon ziyareti öncesini, sürecini ve sonrasını kapsayan bir içerik
oluşturulmuştur. Paydaşlardan alınan görüşlere göre eğitimin formatına karar verilmesinin ardından,
öğretim stratejileri ve değerlendirme araçları belirlenmiştir.
6. Öğrenci Değerlendirici Eğitimine 98 adayın başvurusu alınmıştır. Eğitim sürecinin sonunda
katılımcılara restrospektif yaklaşımla oluşturulan 30 maddenin yer aldığı bir anket uygulanmıştır.
Ayrıca öğrenci değerlendirici adaylarına diğer düşünceleri ve iyileştirme önerilerini paylaşmalarına
yönelik açık uçlu bir soru yöneltilmiştir. Sonuç olarak günümüzde bir eğitim öncesi hazırlık sürecinde
paydaş görüşü alınması, ihtiyaç analizi yapılması, bu doğrultuda içerik hazırlanması ve dijital ortam
yapılanmasınının eğitime hazırlığın, eğitim sırası ve sonrasının etkililiğini güçlendirme özelliği
bulunmaktadır.

Akreditasyon sürecinde

toplanması önerilebilir.
süreçte

Öğrenci

iç paydaş ve dış paydaşlardan sistematik veri

değerlendiricilerin

alınmasının, içerik-materyal-süre

ve

etkileşim

görüşlerinin
boyutlarında

yol

eğitim

öncesi

gösterici

olduğu

düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Değerlendirici eğitimi, öğretim programı, program geliştirme
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EPDAD Öğrenci Değerlendirici Eğitimi Programının Geliştirilmesi,
Uygulanması ve Değerlendirilmesi
Feral Ogan Bekiroğlu 1, Nilay Kayhan 2,*, Özcan Erkan Akgün 3, Dinçay Köksal 4, Mehtap
Yıldırım 5, Asiye Şengül Avşar 6, Neşe Uygun 7 & Betül Yılmaz Atman 2
1

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Marmara Üniversitesi
2

3

Özel Eğitim Öğretmenliği Ege Üniversitesi

Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim/eğitim Teknolojisi) İstanbul Medeniyet Üniversitesi
4
5
6

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
7

Sınıf Öğretmenliği Hasan Kalyoncu Üniversitesi
nilaykayhan@gmail.com

Özet
Yükseköğretim kurumlarının işleyişinde öğretim programı, akademik ve idari personel, fiziki ve
sosyal olanaklar, kurulmuş oldukları il-ilçeye ait demografik özellikler gibi birçok değişken etkili
olmaktadır. Ancak tüm bu değişkenlerin yanı sıra en temel paydaş konumunda olan öğrencilerdir.
Öğrenciler, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde kayıt olmak istedikleri programı, ulusal sınavlar,
ilgili yükseköğretim kurumunun sunmuş olduğu imkanlar ve en nihayetinde eğitim öğretimde
tanınırlık anlamında kalite standartlarına bağlı olarak tercih edebilmektedirler. Dolayısıyla öğrenciler
dijitalleşmenin yaygınlaşması, sosyal medya kullanımının artması, bilimsel çalışmalara ve
yetkinliklere dikkat çekilmesi gibi nedenlerle tercihlerini birçok bilgi kaynağı dahilinde
yapmaktadırlar. Aday öğrenciler tercih etmek istedikleri programların olduğu yükseköğretim
kurumlarının web sayfalarını inceleyerek, mezunlarına ulaşarak bilgi almakta; eğitim öğretimin
niteliği, personel yeterlikleri, öğrencilere sunulan imkanlar, sosyal tesisler, kütüphane özellikleri,
kurumun kalite güvencesi gibi özelliklerini ayrıntılı irdeleyerek tercihlerini belirlemektedirler. Her
kurumun stratejik planlarında uluslararası görünürlüğü artırmak, erişilebilir kaliteli eğitimi sunmak,
mezunlarının daha yetkin birer meslek elemanı haline gelmeleri ile çağın gereklerine uygun beceriler
kazandırmak hedefleri yer almaktadır. Öğretmenlik eğitim programlarında da bu temel hedeflere yer
verildiği dikkati çekmektedir.
Bir toplumun geleceğinde söz sahibi olacak yeni nesilleri yetiştiren, o ülkenin ulusal eğitim
hedeflerinin sürdürülmesine katkı sunan öğretmenlerin yetişmesi, öğretmenlik eğitiminin nitelikli bir
biçimde yürütülmesi gerekliliğini oluşturmaktadır. Öğretmenlik mesleğini tercih edecek adayların
çalışacakları eğitim kademeleri doğrultusunda programa giriş yeterlikleri kadar, eğitim öğretim
süresince ne düzeyde kaliteli bir eğitim almış oldukları ve mezun oluncaya kadar kazanacakları
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yeterlikler nitelikli birer meslek elemanı olarak mezun olmalarını belirlemektedir. Bu anlamda
öğretmenlik eğitim programları da kalite ve akreditasyon çalışmalarına önem vermekte, temel
becerilerin yanı sıra çağın gereklerine uygun becerilerle donanmış, ulusal ve uluslararası bilimsel,
sosyal ve kültürel gelişmelere katkı sunan, etik değerlere bağlı öğretmenler yetiştirme hedeflerini,
misyon-vizyon ilkeleri arasında ilk sıralara taşımaktadırlar.
Akreditasyon, yükseköğretim programlarının tasarlanmış bir standart sistemi dahilinde, programda
hangi ögelerin yer alması ve programın bu standartlara uygunluğu açısından ne düzeyde eğitim
öğretim yaptığına dair bir değerlendirme sürecidir. Bir anlamda akreditasyon, yetkilendirilmiş
kurumların önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartlar çerçevesinde, yükseköğretim
programının bu standartları karşılama düzeyine dair, dış değerlendirme sürecini oluşturmaktadır.
Ülkemizde öğretmenlik eğitim programları akreditasyon süreci bu amaçla Türkiye Yükseköğretim
Kalite Güvence Sistemi çerçevesinde kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından
yetkilendirilen, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)
tarafından gerçekleştirilmektedir.
EPDAD

Öğretmen

eğitimi

akreditasyon

süreci

öğretimin

planlanması,

uygulanması

ve

değerlendirilmesi; öğretim elemanları; öğrenciler, fakülte-okul işbirliği; tesisler, öğrenme ortamları ve
kaynakları; yönetim ve kalite güvencesi olarak sıralanan yedi standart alanına dayanmaktadır.
Değerlendirme sürecinde görev alacak öğretim elemanları, öğretmenler ve öğrenciler, EPDAD Eğitim
Komisyonu tarafından düzenlenen eğitimlere katılarak yetkinlik kazanmaktadırlar. Yapılan eğitimler
hazırlık,

öğretimi

planlama,

uygulama

ve

değerlendirme

süreçlerinden

oluşmaktadır.

Değerlendiricilerin sahip olması beklenen bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yönelik hazırlanan bu
eğitimlerde çalıştaylar düzenlenerek, saha ziyaretleri, veri toplama, standartların kanıt-gösterge
ilişkilerinin kurulması ve rapora yansıtılması, tutum ve davranışların etik ilkeler dahilinde
oluşturulması ile sürecin ekiple işbirliğine dayalı sürdürülmesi konuları üzerinde durulmaktadır.
Eğitim komisyonu ayrıca erişilebilir dijital eğitim materyalleri hazırlamakta ve bu materyallerin eğitim
öncesi hazırlık süreçlerinde değerlendirici adaylarının erişimine açılarak incelenmesini sağlamaktadır.
Eğitimlerin planlanması, düzenlenmesi sistematik bir hazırlıkla gerçekleşmektedir. Eğitimlerin çıkış
noktası ihtiyaç analizleridir. Komisyonun temel hedefi değerlendirme süreciyle ilgili yeterlikler için
kazanımları belirlemek, bunları da kapsayacak bir eğitim programı hazırlamaktır. Öğrenci
değerlendirici eğitimi son olarak altıncı kez ve çevrimiçi olarak yapılmıştır. Eğitim modüllerinin
izlendiği asenkron bölümün ardından, öğrenci değerlendirici adayları küçük gruplarla yapılan senkron
olarak düzenlenen çalıştaya katılmışlardır. Temel olarak sorumlu oldukları standart alanlar, öğrenciler;
fakülte-okul işbirliği ve tesisler, öğrenme ortamları ve kaynakları olduğu için, çalıştayın içeriğinde
daha çok bu standart alanlara odaklanılmıştır. Eğitimin içeriğinin ve kullanılacak eğitim
materyallerinin belirlenmesi amacıyla ilk olarak ihtiyaç ve öğretim analizleri yapılmıştır. Bu kapsamda
bir önceki eğitimi tamamlayan 94 öğrenci değerlendiricinin katıldığı anket sonuçları göz önüne
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alınmıştır. Ayrıca EPDAD öğrenci komisyonu üyeleri ve tecrübeli öğrenci değerlendiricilerle odak
grup görüşmeleri düzenlenmiştir. Elde edilen bulgular dahilinde öğrenci değerlendiricilerin sahip
olması gereken kazanımlar belirlenmiş ve akreditasyon ziyareti öncesini, sürecini ve sonrasını
kapsayan bir içerik oluşturulmuştur. Paydaşlardan alınan görüşlere göre eğitimin formatına karar
verilmesinin ardından, öğretim stratejileri ve değerlendirme araçları belirlenmiştir.
6. Öğrenci Değerlendirici Eğitimine 98 adayın başvurusu alınmıştır. Eğitim sürecinin sonunda
katılımcılara restrospektif yaklaşımla oluşturulan 30 maddenin yer aldığı bir anket uygulanmıştır.
Ayrıca öğrenci değerlendirici adaylarına diğer düşünceleri ve iyileştirme önerilerini paylaşmalarına
yönelik açık uçlu bir soru yöneltilmiştir. Sonuç olarak günümüzde bir eğitim öncesi hazırlık sürecinde
paydaş görüşü alınması, ihtiyaç analizi yapılması, bu doğrultuda içerik hazırlanması ve dijital ortam
yapılanmasının eğitime hazırlığın, eğitim sırası ve sonrasının etkililiğini güçlendirme özelliği
bulunmaktadır.

Akreditasyon sürecinde gerek yetkili kuruluşların, gerekse yükseköğretim

programlarının iç paydaş ve dış paydaşlardan sistematik veri toplaması bu veriler dahilinde
çalışmalarına yön vermesi önerilebilir. EPDAD öğrenci değerlendiricilerin deneyimlerinin,
görüşlerinin eğitim öncesi süreçte alınmasının, çalıştaya dair içerik-materyal-süre ve etkileşim
boyutlarında yol gösterici olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Değerlendirici eğitimi, öğretim programı, program geliştirme
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Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programının Akreditasyon Sürecinde Dikkat
Edilmesi Gereken Noktalar
Erdoğan Kaya 1,* & Nazlı Gökçe 2
1

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi
2

Anadolu Üniversitesi

erkaya@anadolu.edu.tr

Özet
Sosyal Bilgiler dersi, pedagojik olarak küçük çocukların sosyal uyumuna yönelik başta Tarih,
Coğrafya gibi sosyal bilimlerden yapılan toplulaştırmayla disiplinlerarası bir tasarım ürünü olarak
ortaya çıkmıştır. Üniversitelerde hem ilkokul hem de ortaokuldaki Sosyal Bilgiler dersini okutacak
öğretmenler yetiştirilmektedir. Bu sırada dikkate alınan varsayım, dersin tasarım özelliklerinin
gözetildiği yönündedir. O halde öğretmen eğitiminin değerlendirilmesine dayanan akreditasyon
sürecinde de dersin hedef kitlesi gözetilerek disiplinlerarası-toplu öğretim ilkeleri dikkate alınmalıdır.
Öğretmen eğitimi standartları açısından sosyal bilgiler öğretmenliği programı akredite edilirken bu
özellikler dikkate alınmalıdır.
Eğitim Fakültelerindeki Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programında okumakta olan öğretmen
adaylarının ortaokul Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programını okutma sorumlulukları bulunmaktadır.
Bu nedenle söz konusu program analiz edilmesi gerektiği düşünülmüştür. Böylece ortaokul eğitim
programı ile üniversitedeki öğretmen yetiştirme programı karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Karşılaştırma
sonunda akreditasyon sürecinde yapılması gerekenler ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra derleme
yapılarak

öğretmen

eğitimi

standartları,

Sosyal

Bilgiler

öğretmenliği

programı

özelinde

değerlendirilerek ve dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin önerilerde bulunulmaktadır. Söz konusu
önerilerin toplandığı başlıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir;
1. Öğretimin Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi standardında dikkat edilmesi gerekenler
2. Öğretim elemanları (ve eleman yetiştirme) standardında dikkat edilmesi gerekenler
3. Öğrenciler (öğrenci alımı, gelişimi ve başarısı, akademik rehberlik) standardında dikkat edilmesi
gerekenler
4. Fakülte-okul işbirliği (okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması) standardında dikkat edilmesi
gerekenler
5. Tesisler, kütüphane ve donanım standardında dikkat edilmesi gerekenler
6. Yönetim ve kalite güvencesi standardında dikkat edilmesi gerekenler

16-18 Haziran 2022 / Çanakkale-Türkiye

Sayfa 46

VI. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi
Sosyal Bilgiler öğretmenliği programının, ilk ve ortaokul çocuklarının gelişim özellikleri nedeniyle
disiplinlerarası tasarıma uygun yapısı akreditasyon sürecinde de dikkate alınmak durumundadır. Bu
nedenle toplu öğretim sistemine uygun olarak planlamadan değerlendirmeye kadar uzanan eğitim
sürecindeki bütün öğelerin değerlendirilmesinde bu özellik göz önünde bulundurulmalıdır. EPDAD
standartlarından birincisi bu duruma yöneliktir. İkinci standartta yer alan öğretim elamanlarının
seçiminde de disiplinlerarasılık özelliği gözetilmelidir. Sosyal uyumun mekan ve zaman odaklı bir
biçimde gerçekleştirilmesine yönelik bir program olması nedeniyle Sosyal Bilgiler eğitimi verecek
akademisyenlerin Tarih, Coğrafya başta olmak üzere çeşitli sosyal bilimlerin uzmanları olmaları
gerekmektedir. Bunlara vatandaşlık eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi ve eğitim bilimleri uzmanlarını da
eklemek gerekir. Eğitim Fakültelerinin alan eğitimi, mesleki eğitim ve genel kültür derslerinin bu
gereklilikleri yerine getirmesi beklenmektedir.
Fakülte okul işbirliği standardında da ortaokul ve fakültede yapılan uygulamaların, Sosyal Bilgiler
dersinin disiplinlerarası yapısına uygunluğunun göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat
çekilmiştir. Tesisler, kütüphane ve donanım standardında dersin disiplinlerarası özelliğine uygun
kaynak ve ortamların varlığına özen gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir. Kütüphanelerde Tarih ve
Coğrafya

başta

olmak

üzere

sosyal

bilimlerin

alan

eğitimine

ilişkin

çeşitli

kaynaklar

bulundurulmalıdır. Bunlara vatandaşlık eğitimi ve sosyal bilgiler eğitimine yönelik kaynaklar eşlik
etmelidir. Böylece öğretmen adayları hem alanlarının içeriğine hem de eğitimine hakim olmalıdır. Bir
başka anlatımla hem alan hem de mesleki eğitimleri güçlendirilmelidir.
Ne yazık ki Türkiye’de birçok öğretmen adayı Sosyal Bilgiler dersinin neden Tarih ve Coğrafya gibi
sosyal bilimlerden ağırlıklı bir biçimde beslendiğinin farkında değillerdir. Son yıllarda YÖK
tarafından da üniversitelere programlarını şekillendirmeleri için bir esneklik verilmiştir. Ancak Sosyal
Bilgiler dersinin hangi pedagojik amaç için nasıl bir biçimde tasarlanmış bir ders olduğunu
öğrenmeden mezun olmuş öğretmen adaylarının bilgi ezberletmek ve çocukları sınavlara
hazırlamaktan başka bir iş yapmasını beklemek yanlış olmasa gerektir. Akreditasyon sürecinin de
yapılan değerlendirme ve raporlarla, Sosyal Bilgiler dersinin tasarımına yönelik farkındalığı artırma
gibi bir etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiği
öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler öğretmenliği programı, disiplinlerarası toplu öğretim sistemi,
Sosyal Bilgiler alanına özgün akreditasyon
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Akreditasyon Sürecine İlişkin Deneyimler: Gazi Eğitim Fakültesi Örneği
Yasemin Aydoğan 1 & Gürcü Erdamar Koç 2,*
1

Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi
2

Gazi Üniversitesi

gurkoc@gazi.edu.tr

Özet
Yükseköğretimde akreditasyon hem üniversitelerin kendilerini değerlendirmelerine hem de bağımsız
bir akreditasyon kurulu tarafından değerlendirilmesine olanak tanıyan bir sistemdir. Akredite olmak
isteyen kurumlar, öncelikle kalite güvence sistemini kurmakta ve sürdürülebilirliğini garanti altına
almaktadır. Yükseköğretimde akreditasyon; eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılması ve güvence altına
alınması, yükseköğretimde verilen eğitim-öğretimin niteliğinin belirli standartlara dayalı olarak
yürütüldüğünün güvencesinin verilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Ülkemizde akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirme ve tanınma faaliyetlerinden Yükseköğretim
Kalite Kurulu (YÖKAK) sorumludur. YÖKAK, belli ölçütleri karşılayan derneklere akreditasyon
yetkisi vermektedir. Bu derneklerden birisi olan Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği (EPDAD), Eğitim Fakültelerinin lisans programlarının akreditasyonu için
yetkilendirilmiştir. 2012 yılında kurulan EPDAD 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. EPDAD stratejik hedeflerini “öğretmen yetiştirmede
kaliteyi artırmak, sürekli gelişimi desteklemek, araştırma ve inovasyonu geliştirmek, akreditasyonun
değerini artırmak, model bir akredite edici kurulu olmak ve model bir öğrenme organizasyonu olmak”
şeklinde belirlemiştir. 2022 yılına kadar EPDAD tarafından 43 üniversitede 173 program akredite
edilmiştir.
Hangi alanda olursa olsun tek tek programların iyileştirilmesinin yanı sıra eğitim sisteminin bir bütün
olarak gelişmesine hizmet sunan akreditasyon süreci, öğretmen eğitiminin niteliğinin gelişmesinde çok
önemli bir rol oynamaktadır. 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. Nitekim Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlığı, tüm ulusal kalite
kuruluşlarının geniş kapsamlı tarama çalışmaları ile program değerlendirme ve akreditasyon
süreçlerini değerlendirmesini ve elde edilen geri bildirimler ışığında PUKÖ Döngüsü (PlanlaUygula-Kontrol Et, Önlem Al) izlenerek sürekli bir geliştirme/iyileştirme çabası içerisinde olunmasını
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beklemektedir. Bu kapsamda akreditasyon sürecinin gelişimine destek sunacak araştırmalar önemli
hale gelmektedir.
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi de yükseköğretimde kalite ve akreditasyon çalışmalarına
büyük önem vermektedir. Bu kapsamda 2021 yılında başvuru yapan Sınıf Öğretmenliği, Fizik
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği
akreditasyon süreçlerini tamamlamış ve 2022 yılında akredite olmuştur. Bu çalışmada Gazi Eğitim
Fakültesinde akredite olan dört lisans programının ana bilim dalı başkanları ve komisyon üyelerinin
akreditasyon sürecindeki deneyimlerinin ve yaşadıkları sorunların paylaşılması amaçlanmıştır. Nitel
veri desenlerinden durum çalışması yöntemine göre tasarlanan araştırmada amaçlı örnekleme
yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Bu kapsamda EPDAD tarafından akredite edilen
programlarında yönetici olma ve akreditasyon çalışmalarında aktif olarak çalışma temel ölçüt olarak
belirlenmiştir. Bu doğrultuda çalışma grubunda Gazi Eğitim Fakültesinde akredite olan dört programın
her birinden ikişer öğretim elemanı olmak üzere toplam sekiz katılımcı yer almıştır. Verilerin
toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Görüşme formunda program öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin akreditasyon konusunda
bilgilendirilmesi, özdeğerlendirme raporunun hazırlanması ve sisteme yüklenmesi ile saha ziyareti
öncesi hazırlıklar, saha ziyareti sırasında yaşanan deneyimler ve sorunlar ile akreditasyon sürecinin
etkileri ve yansımasına ilişkin sorular yer almıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden
yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular; 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: yükseköğretim, akreditasyon, kalite güvencesi, öğretmen yetiştirme
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Matematik Öğretim Programlarında Teknoloji Kullanımı: Yaklaşımı,
Felsefesi ve Araçları: Kanada-Ontario Örneği
Abdullah Özkale
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
abdullahozkale@isparta.edu.tr

Özet
Gelişmiş ülkeler sınıfında yer alan Kanada, İngilizcenin resmi dil olması, çalışma ve eğitim imkanları
nedeniyle kuruluşundan bu yana kozmopolit ve çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Kanada eyaletlerinde
eğitim ve çalışma çerçevelerindeki en belirgin özelliklerden biri de iki dilli (bilingual) yapıya sahip
olmasıdır. Kanada eğitim sisteminde devlet okulları ağırlıktadır (%92). Kanada’da eğitimin temel
amaçlarından biri bahsedilen çok kültürlü yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanmasını geliştirecek
bireyler yetiştirmektedir. Bu nedenle programdaki temel unsur çağı okuyan, ayak uyduran ve geliştiren
bireylere ulaşmaktır. Kanada programında bu çerçevede belirlenen temel hedefler aşağıda
özetlenmiştir:


Her birey özel ve diğerlerinden farklıdır, bu nedenle herkese ilgi ve yetenekleri doğrultusunda
imkânlar sunulmalıdır.



Başarı, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin bir ürünüdür.



Matematiksel bilgi anlamlı ve güçlü bir uygulama ile olgunlaştırılır ve zihinde kalıcı hale
gelir.



Matematiksel düşünme diğer disiplinlerden transfer edilen problemlere çözüm olduğu ölçüde
değerlidir (Ontario Eğitim Bakanlığı [Ontario Ministry of Education], 2010).

Belirtilen hedeflere ulaşmada Ontario eğitim politikalarında çevre bilinci, veri yönetimi, finansal
okuryazarlık ve teknoloji kullanımı temel vurgular olarak ifade edilmiştir. Bu durum Ontario eğitim
politikalarında, matematik öğretim programının giriş bölümünde ve içeriğinde yer alan öğrenme
alanları ve kazanımlarla ilişkilendirilerek öğretime nasıl yansıtılması gerektiği ayrıntılı olarak ele
alınmaktadır. Takip edilen eğitim felsefesi ve öğretim yaklaşımları bir programın oluşumunda temel
çerçeve olarak kabul edilir (Matheson, DeLuca & Matheson, 2020). Bununla birlikte programın
üzerine konumlandırıldığı belirgin temalar, kullanılan araçlar ve bu yapıların programın
gerçekleştirilmesindeki görevi, çerçevesi ve potansiyeline yönelik incelemeler programın inşa
sürecindeki hedefleri ve uygulama sürecindeki beklentileri yansıtması açısından değerli görülmektedir.
Bu çalışmada Kanada Ontario matematik öğretim programının belirgin temalarından biri olan
“teknoloji” kullanımının programdaki konumuna dair Ne? Nasıl?, Neden? sorularına özet cevaplar

16-18 Haziran 2022 / Çanakkale-Türkiye

Sayfa 50

VI. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi
sunulması amaçlanmıştır. Doküman analizi şeklinde yapılandırılan bu çalışmada ilgili dokümanlar
teknoloji odaklı bir incelemeye alınmış, Ontario Eğitim Bakanlığı’nın dokümanları, bu dokümanlar
üzerine incelemeler içeren diğer çalışmalarla birlikte ele alınarak teknoloji kullanımına yönelik hedefbeklenti ve sonuçların yansımaları incelenmiştir.
Ontario matematik öğretim programında teknoloji kullanımına yönelik en belirgin yaklaşım bir
alternatif yeterlilik olarak değil mutlak bir beceri gerekliliği olarak ifade edilmesidir (Ontario Eğitim
Bakanlığı, 2020). Teknoloji kullanımı öğretim süreçlerinde yararlanılan bir donanım olmanın ötesinde
kavramsal gelişime teknolojinin uyumu ve katkısı, farklı araçların birlikte ve ayrık kullanılmasındaki
gerekçeler, bilgiyi oluşturma, kazanma ve iletme kanalları, toplumun teknoloji etkisiyle değişimi, siber
güvenlik, teknoloji kullanımında etik çerçeveler ve dijital okuryazarlık kavramını da içerek şeklide
geniş bir alanı ifade etmektedir (Cohen vd., 2020; Ontario Eğitim Bakanlığı, 2020). Ontario
Matematik Öğretim Programı’nda hesaplama ve görselleştirme gibi beceriler yerine matematiksel
temsillerin analiz edilmesi ve yorumlanması ön plana alınmaktadır. Bunun gerekçesi olarak öğrenci
deneyimlerinin keşfetme, ilişkilendirme ve doğrulama süreçlerinde bilişsel ve duygusal becerilerine
yansımalarının önemsenmesi dile getirilmiştir. Teknoloji kullanımına yönelik bir diğer önemli durum
öğrencilerin farklı öğrenme ortamlarına ve gerçek yaşam deneyimlerine hazırlanması için problem
çözme süreçlerinde farklı teknolojilerden yararlanarak araç portföyünü genişletme ve teknoloji
kullanmadan da problemin ele alınmasıdır (Ontario Eğitim Bakanlığı, 2020). Kullanılacak farklı
teknolojilerin ve teknoloji kullanmadan geliştirilecek çözüm yollarının öğrencilerin matematiksel
sorgulamalarını ve düşünme yapılarını zenginleştireceği ifade edilmektedir (Di Schiavi, 2019). Bunun
gerçekleşebilmesi için öğrencilerin teknoloji okuryazarlığının ve matematik okuryazarlığının birlikte
geliştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ontario matematik öğretim programında teknoloji kullanımı
önem verilen temalardan biridir. Programda bu temalar arasındaki ilişkilendirmeler de dikkate alınan
durumlardandır. Örneğin finansal okuryazarlık ile teknoloji kullanımına yönelik beceriler arasında bir
uyum söz konusudur. Finansal araçların hesaplanmasında kullanılabilecek basit yazılımların ele
alınması, finansal gelişmelerin takip edilebileceği temel kaynakların taranması, finansal göstergelerin
okunması, yorumlanması ve manipüle edilmesine yönelik kazanımlar bu uyumun bir yansıması olarak
kabul edilebilir (Ontario Eğitim Bakanlığı, 2011).
Sonuç olarak bakıldığında; Kanada Ontario matematik öğretim programının teknoloji kullanımına
yönelik incelemesinde matematiksel dilin bir temsil aracı olarak kullanılmasında teknolojinin
matematiksel düşüncelerin iletilmesine katkı sunması oranında değerli olduğunun düşünüldüğü
görülmektedir. Bu sürecin gerçekleştirilmesinde matematik öğretiminde ele alınan dinamik geometri,
bilgisayar cebir sistemleri ve elektronik tablo yazılımları gibi temel araçlarının yanında bu araçlarının
kullanımına yönelik ifade edilen bilinç, matematik eğitimine olan katkısının tartışılması ve dijital
okuryazarlık çerçevesinde genişletilmesi değerli görülmektedir. Son olarak programa şekil veren
temaların ele alınmasında birbirleri ile uyumuna dikkat edilmesi hedeflenen becerilere ulaşmada

16-18 Haziran 2022 / Çanakkale-Türkiye

Sayfa 51

VI. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi
program tasarımının kurgulanmasına yönelik yeni programlar için pozitif yansımalar taşıdığı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Matematik öğretim programı, teknoloji kullanımı, dijital okuryazarlık
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Girişimcilik Eğitiminin Çocukların Problem Çözme Becerileri, Sosyal
Becerileri ve Sınıf İçi Etkinliklerine Etkisi
Özlem Okyay 1,*, Yasemin Aydoğan 2 & Betül Aydın 3
1

Okul Öncesi Öğretmenliği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2

Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi
3

Sınıf Öğretmenliği Bolu Koç İlkokulu
ozlemokyay@yahoo.com

Özet
Üreten toplumların tüketen toplumlara göre daha gelişmiş olması, hızlı ve çok kanallı bilgi akışı
nedeniyle bilen değil, bilgiyi daha iyi ve etkili kullanabilen toplumların ilerliyor olması nedeniyle
girişimcilik, 21. yüzyılın en önemli odak noktası halini almıştır. Alan yazında her beceri gibi
girişimcilik becerisinin de eğitimle desteklenebileceği ve özellikle temel eğitim döneminin bu
becerinin kazanımında kritik bir dönem olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından onaylanan ilkokul programlarında da “girişimcilik” bir beceri olarak ele alınmış ve ders
kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Özellikle ilkokul döneminde çocukların girişimci bir birey
olabilmeleri için; özgüvenlerinin, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin, merak duygularının,
araştırma-inceleme ve yeni düşünceleri uygulama becerilerinin desteklenmesi önemlidir. Son yıllarda
girişimciliğe yönelik ilgi ve alan yazındaki bilgilerden yola çıkarak bu çalışmada, ilkokul 4. sınıfta
uygulanan girişimcilik eğitiminin çocukların problem çözme becerileri ile sınıf içi etkinlik düzeylerine
etkisi incelenmektedir. Araştırmada ön test- son test- kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır.
Bolu il merkezinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı iki ilkokulun 4. sınıflarına devam eden
toplam 40 (20 deney, 20 kontrol grubu) çocuk çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada
veriler; Genel Bilgi Formu, Problem Çözme Becerileri Ölçeği (Aydoğan vd., 2012), Sosyal Beceri
Envanteri (SOBE) (Aydoğan ve Özyürek, 2016) ve Çocuklar İçin Sınıf İçi Etkinlik Ölçeği (Başal,
1998) ile toplanmıştır. Deney grubuna Minikler Yaşama Girişiyor (MİYAGİ) projesi kapsamında
yirmi altı (26) hafta boyunca haftada iki gün girişimcilik eğitim programı uygulanmıştır. Girişimcilik
eğitim programı, ilkokul 4. sınıf müfredatına entegre edilmiştir. Proje kapsamında, çocukların
girişimcilikle ilgili farkındalıklarını arttırmak, yaratıcılıklarını bu alanda kullanmaya özendirmek,
akran, aile ve toplumla etkili işbirliği becerilerini güçlendirmek amaçlanmıştır. Girişimcilik eğitim
programı; ders saatlerinden bağımsız, okulda (girişimcilik atölyesi, sınıf) ve okul dışında, öğretmenler
ve uzmanların rehberliğinde, ailelerin katılımı ve desteği ile gerçekleştirilmiştir. MİYAGİ projesinde
çocuklara, “yaparak-yaşayarak öğrenme” ve “çocuktan çocuğa” yaklaşımları ile girişimcilik bilgisi,
yetisi ve duruşu oluşturmak için sosyal, duygusal ve analitik beceriler kazandırmak hedeflenmiştir.
Araştırmanın temel amacı doğrultusunda elde edilen veriler ilişkili ve ilişkisiz örneklemler için t testi
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ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, ön-test/son-test
puanları karşılaştırıldığında hem deney hem de kontrol grubu çocuklarının problem çözme
becerilerinde anlamlı düzeyde artış olduğu, bunun yanı sıra deney grubu çocuklarının problem çözme
beceri puanlarının kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Sosyal beceri
envanteri ile toplanan veriler incelendiğinde de; deney grubu çocuklarının problem çözme beceri
puanlarının kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir. Kontrol grubunun
sosyal beceri ölçeği alt boyutlarından ön testden son teste aldıkları puanlar incelendiğinde; tanışma,
dinleme, nezaket alt boyutlarında anlamlı bir farklılaşmanın olduğu, konuşma ve duygularını yönetme
becerilerinde ise anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı görülmektedir. Deney grubunun ön test-son test
ortalama puanları incelendiğinde ise; tüm alt boyutlarda anlamalı bir farklılaşmanın söz konusu olduğu
görülmektedir. Deney ve kontrol grubundaki çocukların sınıf içi etkinlik ölçeği puanları
incelendiğinde ise; ön test puan ortalamaları ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir
farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bulguları, modüler eğitim programının çocukların
problem çözme ve sosyal becerilerini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Alan yazın ve proje
bulguları ışığında girişimcilik eğitiminin erken yıllarda çocuklara uygulanmasının etkili olacağını
göstermektedir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda birinci sınıftan itibaren uygulanan girişimcilik
eğitimlerinin etkisi, girişimcilik eğtimininin çocukların öz düzenleme ve yaratıcılık becerilerine etkisi
incelenebilir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik eğitimi, problem çözme becerileri, sosyal beceri, sınıf içi etkinlik
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Öğrencilerde İz Bırakan Öğretmenlerin Kişisel ve Mesleki Özellikleri
Gökalp Sezen 1,* & Mustafa Aydın Başar 2
1

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2

Eğitim Bilimleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
gklpszn96@gmail.com

Özet
Eğitim sisteminin başlıca ögelerini, öğrenciler, öğretmenler, eğitim programları, yöneticiler, eğitim
uzmanları, eğitim teknolojisi, fiziki ve finansal kaynaklar oluşturmaktadır. En temel öge öğretmendir.
Her öğrencinin üzerinde olumlu-olumsuz izler bırakmış, unutamadığı öğretmeni veya öğretmenleri
vardır. Öğretmenler kişilikleri, davranışları ve mesleki bilgileri ile öğrenci üzerinde iz
bırakmaktadırlar. Bu izler doğrultusunda öğrenci öğretmenine sevilen öğretmen veya sevilmeyen
öğretmen yakıştırması yapmaktadır. Sevilen öğretmenler öğrenci üzerinde olumlu iz bırakırken
sevilmeyen öğretmenler ise öğrenci üzerinde olumsuz izler bırakarak toplumun geleceğini
etkilemektedir.
Eğitimin niteliğinin belirleyicisi öğretmenlerin etkililiği ve sahip oldukları özellikleri ile ilgilidir.
Öğretmenler barındırdıkları kişisel ve mesleki özellikleri ile öğrencinin hedeflerini, seçimlerini ve
yaşamını etkileyerek toplumun geleceğine yön verebilmektedir. Öğretmenin özellikleri kişisel ve
mesleki özellik olmak üzere iki gruba ayrılmış ve bu gruplar da alt boyutlardan oluşmaktadır.
Öğretmenlerin kişisel özellikleri kişisel, bilişsel, devinsel, ahlaki, duyuşsal ve toplumsal özellik alt
boyutlarından oluşurken öğretmenlerin mesleki özellikleri ise alan, genel kültür ve mesleki bilgi ve
beceri özellik alt boyutlardan oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin
öğrencilik yaşamları boyunca kendilerini en çok etkileyen ve iz bırakan öğretmenlerin kişisel ve
mesleki özelliklerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Eğitim Fakültesi öğrencilerine
yönlendirilen “Sizi en çok etkileyen öğretmeninizin sizi hangi yönleriyle ve nasıl etkilemişti?” sorusu
üzerine verilen yanıtlar incelenmiştir. Çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim
Fakültesinde çeşitli bölümlerde öğrenim gören 274’ü kadın 117’si erkek olmak üzere toplamda 391
öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden belge tarama
modeli kullanılmıştır. İz bırakan öğretmenlerin kişisel özelliklerini oluşturan kişisel, bilişsel, devinsel,
ahlaki, duyuşsal ve toplumsal gelişim özellikleri ile mesleki özelliklerini oluşturan alan, genel kültür
ve mesleki bilgi ve beceri özellikleri alt boyutlarda irdelenmiştir. Veriler SPSS 22 programı üzerinden
analiz edilmiş ve kaydedilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin “Sizi en çok etkileyen
öğretmeninizin sizi hangi yönleriyle ve nasıl etkilemişti?” sorusu üzerine verilen yanıtlar
incelendiğinde, üzerinde olumlu veya olumsuz izler bırakan öğretmeninin özellikleri 636’sı kadın
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öğretmenin ve 707’si erkek öğretmenin özelliği olmak üzere toplam da 1343 özellik yanıt olarak
verilmiştir. Öğretmen özelliklerinin %66,87’sini kişisel özellikler oluştururken %33,13’ünün mesleki
özellikler olduğu ve öğretmenlerin kişisel özelliklerinin mesleki özelliklerine göre daha etkili olduğu
sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin cevapları doğrultusunda iz bırakan öğretmenlerin kişisel
özelliklerini %5,58’ini kişisel, %2,00’ini bilişsel, %3,56’sını devinsel, %33,18’ini ahlaki, %39,86’sını
duyuşsal ve %15,82’sini toplumsal özellikler oluşturmaktadır. Öğretmenin mesleki özelliklerini ise
%6,74’ünü alan, %15,51’ini genel kültür ve %77,75’ini mesleki bilgi ve becerisi oluşturmaktadır.
Öğretmenlerin kişisel özelliklerinin alt boyutlarından olan duyuşsal ve ahlaki özelliklerin öğrenci için
daha dikkat çekici olduğuna ve öğretmenin mesleki özelliklerinin alt boyutlarından olan meslek bilgisi
ve becerisinin diğer mesleki özellik alt boyutlarına göre daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
Öğrenci üzerinde olumlu-olumsuz izler bırakan öğretmenlerin çoğunlukla 31-40 yaşları arasında
olduğu ve 61 yaş ve üzeri öğretmenlerin öğrenci üzerinde en düşük etkiye sahip olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Öğretmen dallarının öğrenci üzerindeki etkisine bakıldığında, Sınıf öğretmenlerinin diğer
öğretmen dallarına göre öğrenci üzerinde daha etkili olduğu ve daha fazla iz bıraktığı sonucuna
varılmaktadır. Öğrencinin okul hayatının ilk basamağı olan ilkokula başlamasıyla okula adapte
olmasını sağlayan, okulu sevdiren, okul içerisinde anne-babalık yaparak şefkatli ve ilgili davranan
öğretmenler öğrenci üzerinde olumlu izler bırakarak etkili olmuşlardır. Öğrencilerin verdiği cevaplar
doğrultusunda öğrenci üzerinde olumlu veya olumsuz izler bırakan öğretmenlerin kişisel ve mesleki
özelliklerinin %82,05’i olumlu özellik ve %17,95’i olumsuz özellik olduğu ve öğretmenlerin
çoğunlukla öğrenci üzerinde olumlu izler bıraktığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen özellikleri, kişisel özellikler, mesleki özellikler
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Şarkıların Öğrenme Sürecindeki
Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Fatma Nur Darıcı 1,* & Fatih Kana 2
1

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2

Türkçe Eğitimi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
daricifatmanur@gmail.com

Özet
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi son yıllarda yaygınlık kazanmıştır. Türkçe öğretiminde
kullanılan çeşitli yöntem ve materyallar bulunmaktadır. Öğrenme sürecini eğlenceli hâle getiren
şarkılar bu materyaller arasında yer etmektedir. Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak
Türkçenin öğretiminde şarkıların öğrenme sürecindeki etkililiğine ilişkin öğretmen görüşlerini
almaktır. Araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma, 2022 yılında
Türkiye’de görev yapan yabancı uyruklu öğrencilere ders veren altı öğretmenle yürütülmüştür.
Araştırmada veriler, nitel araştırma yönteminin bir tekniği olan yarı yapılandırılmış görüşme
formu aracılığıyla toplanmıştır. Yarı yapılandırmış görüşme formuyla toplanan veriler betimsel
analiz ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde
şarkıların etkililiğine ilişkin bir çalışma literatürde yer etmemektedir ve alanda ilk olması
nedeniyle önem arz eden çalışmanın sonucunda derste şarkı kullanımının birçok açıdan olumlu
yönleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler derste materyal olarak
şarkı kullanmayı seçtiklerinde ders işleyişini etkileyen en önemli faktörün öğrencilerin seviye
farkı olduğunu belirtmektedirler. Şarkının hızı ve dersin konusu ise diğer önemli faktörler
arasında bulunmaktadır. Bazı öğretmenler ses sisteminin sağlıklı bir şekilde olmaması ve
öğrencinin görselleri seçemiyor olmasını da ders işleyişini etkileyen faktörler olarak ifade
etmektedirler. Öğrencilerin derse sürekli itiraz etmesi, kurum binasının gürültülü bir yerde
olması, öğrenci sayısı ve şarkının hangi ders saatinde dinlendiği ise yine katılımcılar tarafından
ders işlemede etkili görülen faktörler arasında yer etmektedir. Ders işleyişinde şarkı
kullanıldığında katılımcıların tümü; konunun yabancı öğrenciler tarafından eğer seviyeye
uygun verildiyse daha anlaşılır olduğunu, derse katılımın arttığını ve öğrencilerin
motivasyonlarını arttırdığını belirtmektedirler. Katılımcıların bir kısmı ise şarkıların konuyu
tekrar etmeye yardımcı olduğunu, ön hazırlıklı verildiği zaman dersin verimini arttırdığını ve dil
bilgisini daha anlaşılır kıldığını ifade etmektedirler. Araştırmaya katılan tüm öğretmenler derste
şarkı kullanmayı seçtiklerinde yabancı uyruklu öğrencilerin motivasyonlarının daha yüksek
olduğunu ve dil öğrenicilerinin dersi ilgi çekici bulduklarını belirtmektedirler. Katılımcıların bir
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kısmı; şarkıların bazı öğrenciler tarafından çok sevilerek

sürekli dinlemek

isteğiyle

karşılaşıldığını kimi öğrencilerin ise şarkı dinlemeyi keyfi bulduğu belirtilmektedir. Şarkıların
öğrencilerin seviyelerine uygun verildiği takdirde olumlu, seviyelerine uygun verilmezse
olumsuz dönütler alındığından bahsedilmiştir. Katılımcılar tarafından oyunlaştırılan şarkıların
öğrenci motivasyonlarını ve derse katılımları arttırdığı sonucu; öğrencilerin şarkı hakkında
fikir vermek, kendi istedikleri şarkıyı açmak gibi isteklerinin olduğu da gözlemlenmektedir.
Bazı öğrencilerin ise sadece şarkıyla ders işlenilen günde derse gelmek isteğinde olduğu
görülmektedir. Araştırmadaki her katılımcı tarafından; şarkıların seçiminde argo sözcüklerin
bulunmaması ve dil öğrenicilerinin seviyelerine uygun olması kriterleri belirtilmektedir. Kimi
katılımcılarca şarkıların şiddet içerikli olmaması, kültür aktarımını sağlaması gerektiğini, anne
baba vefatını hatırlatmaması ve şarkılarda duygusallığın olmaması gerektiği ifade edilmektedir.
Bir kısım katılımcı tarafından ise şarkı seçiminde göz önünde bulundurulanlar: hareketli ve
ritim içerikli olması, üzerinde konuşulabilmesi, farklı kültürlerde yadırganmaması aynı zamanda
klibi ve hikâyesi olma özelliğine sahip olmasıdır. Deste şarkı kullanıldığında bazı sorunlar
oluşmaktadır. Öğretmenlerin çoğu tarafından öğrencilerin aynı şarkıyı tekrar dinlemek istemesi
sorun olarak belirtilmektedir. Bazı öğretmenler ise yabancı öğrencilerin Türk şarkılarına
alışmakta zorluk çektiğini alışınca da şarkılardan kopamadıklarını belirtirken hazırlıksız açılan
şarkıların da sorun oluşturduğu gözlemlenmektedir. Öğrencilerin kendi dillerinde şarkı
dinlemek istemesi, Arap asıllı öğrencilerin şarkıya alışmada zorluk yaşaması, alanda kullanılan
şarkıların günlük dil gibi hızlı seslendirilmiş olması ve öğrencilerin şarkı kullanmak istememesi
diğer sorunlar arasında görülmektedir. Katılımcılarca, şarkı kullanımında oluşan sorunlara
çözüm önerileri sunulurken kitaplarda ve sosyal platformlarda şarkıların daha fazla yer
etmesi ve öğrenci seviyelerine göre şarkı seçilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bazı
katılımcılar tarafından ses sisteminin dersten önce kontrol edilmesi, derste dinlenilecek şarkı
için ön hazırlık yapılması gerektiği önerileri verilmektedir. Şarkıların alan uzmanlarınca sahada
denenerek sunulması, şarkıların ders öğretmenlerince seslendirilmesi, farklı ülkelere ait
şarkıların

derste

azar

azar

dinletilmesi

ve

MEB

kazanımlarına

uygun

şarkıların

seçilmesi sunulan diğer çözüm önerileri olarak görülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe
öğretiminde materyal olarak şarkı, ders kitaplarında ve sosyal platformlarda yeterli düzeyde
bulunmamaktadır. Kitapların özellikle dinleme becerisi kısımlarında seviyelere uygun olarak
arttırılmalıdır. Teknolojinin hızla ilerlemsiyle öğrencilerin dikkatleri ve motivasyonları daha
çabuk dağılmakta derse ilgileri azalmaktadır. Dersi daha eğlenceli ve ilgi çekici hâle getirmek
adına şarkılardan ders işlerken daha fazla yararlanılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, şarkı, dil öğretiminde şarkı
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Özel Eğitim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öz Yeterlikleri ve
Program Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki
Özlem Ünal 1,* & Kamil Arif Kırkıç 2
1

Özel Eğitim Öğretmenliği Ataşehir Lions Özel Eğitim Meslek Okulu
2

Eğitim Bilimleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
ozlemunal3407@gmail.com

Özet
Bu çalışmada, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin öz yeterlikleri ve program
okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Öğrenme insan yaşamının vazgeçilmez en
değerli unsurudur. Bu sebepten yüzyıllar boyunca insanoğlu, kimlerden neler öğrenmişse, bu
kaynaklara çok büyük değerler yüklemiştir. Öğretmenlik, yıllar boyunca toplumsal ve kültürel
değerlerin gelecek kuşaklara iletilmesi açısından, kuşaklar arasında köprü olmuş, en saygın
mesleklerden biri olarak kabul görmüştür. Öğretmenler eğitimin en değerli vazgeçilmez unsurlarıdır.
Özel eğitim okullarında görev yapan tüm branşlardaki öğretmenlerin nitelikleri, özel eğitim
öğrencilerinin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimleri açısından son derece önemlidir. Örneğin;
Türkiye'de üstün zekâlı öğrencilerin eğitim sorunu görünmeyen kanayan bir yaradır. Bu öğrenciler
özel ihtiyaçları olan ve en çok ihmal edilen gruplardandır. Özel gereksinimli bireylerle çalışan
öğretmenlerde nitelik, kalite ve yeterlilik aranmaktadır. Öğretmenlerin nitelikli ve kaliteli eğitim için
özelliklerinden söz ederken, öz yeterliklerinin ve program okuryazarlıklarının üst düzeyde olması
beklenmektedir. Meslek olarak bilinen öğretmenlik, söz konusu engelli çocukların eğitimi olduğunda
bu özel çocukların kendi karakteristik özelliklerinden dolayı daha önemli hale gelmektedir.
Öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri yerine getirmeleri, onların iyi eğitim
almalarının yanı sıra, bu görev ve sorumlulukları yerine getirebileceklerine olan inançları ile de
yakından ilgilidir. Öğretmenin öz yeterlik inancı, eğitim ve öğretimin kalitesini, kullanılan yöntem ve
teknikleri, öğrencinin eğitim öğretim sürecine katılımını, algılama, anlama düzeylerini belirlemekte ve
bu durumlar öğrencilerde beklenen başarıyı etkilemektedir. Eğitim programı okuryazarlığı, öğretmen
yeterliliğinin farklı boyutlarından biri olarak, öğretmen eğitiminde önemli bir yere sahiptir.
Öğretmenin engellilerle başarılı şekilde çalışabilmesi için var olan programlara hâkim olması ve bunu
engelli çocuklara doğru biçimde aktarabilmesi gerekmektedir. Eğitim, bireysel gelişme ve toplumsal
ilerlemenin ana unsurunu oluşturmaktadır. Bireylerdeki bu gelişme, ülkelerin eğitimde ve öğretimde
programlarını yeniden gözden geçirip yapılandırma yollarına gitmesi ile mümkün hale gelmektedir.
Araştırmada, özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin öz yeterlik inançları ile program
okuryazarlık düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin öz
yeterlikleri ve program okuryazarlıklarının cinsiyete, çalışma durumuna ve özel eğitim okullarındaki
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çalışma sürelerine göre değişip değişmediği incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinde yapılan
araştırmanın çalışma evrenini, 2020-2021 ve eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde özel eğitim
okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemi ise, İstanbul ilinde bulunan özel
eğitim okullarında görev yapan çeşitli branşlardaki 299’u kadın 122’si erkek olmak üzere toplam 421
öğretmenden oluşmaktadır. Bu araştırmanın örneklem seçiminde uygun örnekleme kullanılmıştır.
Araştırmanın değişkenlerine yönelik veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel
Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada özel eğitim öğretmenlerinin öz yeterlik inançlarını
belirlemek için Dellinger, Bobbett, Olivier ve Ellet’in geliştirdiği, Çolak, Yorulmaz ve Altınkurt
tarafından Türkçeye uyarlanan “Öğretmen Öz yeterlik İnanç Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca, eğitim
program okuryazarlığını ölçmek için Bolat tarafından geliştirilen “Program Okuryazarlığı Ölçeği”
kullanılmıştır. Elde edilen bilgiler bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA),
Pearson Çarpım Moment Korelasyon ve regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Alanyazında
öğretmenlerin öz yeterlik ve program okuryazarlıkları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara
rastlanmamıştır. Ancak öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlığı ile ilgili çalışmalar bulunmakta,
ayrıca öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlıklarına ilişkin çalışmalar da göze çarpmaktadır.
Araştırmanın sonucunda; Öğretmen öz yeterlik inancı ile öğretmenlerin programı okuryazarlığı
arasında orta seviyede pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca, öğretmenlerin öz
yeterlik inancının, öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyini anlamlı şekilde yordadığı
bulunmuştur. Öğretmenlerin öz yeterlik inançları ve program okuryazarlıkları ile ilgili sonuçların
dikkate alınması ve öğretmenlerin gelişimi için bu bağlamda çalışmalara önem verilmesi
gerekmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgularda özel eğitim okullarında görev yapan ücretli
öğretmenlerin öz yeterlik algılarının yüksek olduğu görülmüştür. Farklı alanlardan mezun olup özel
eğitimde çalışan ücretli öğretmenlerin öz yeterliklerinin yüksek olması dikkat çekicidir. Bu durumun
sebepleri derinlemesine bilgi elde edilebilecek nitel araştırma modelleri ile araştırılabilir.
Anahtar Kelimeler: Öz yeterlik, program okuryazarlığı, özel eğitim öğretmeni
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İyi Öğretmen Kimdir?: Gençlerin Bakış Açısından Öğretmen Nitelikleri
Semanur Toker 1,*, Kübra Salihoğlu 2, Fatma Cemre Yavuz 3, Neslihan Güney Karaman 1 &
Selahiddin Öğülmüş 4
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Özet
Eğitim sistemlerinde ve öğretmen yetiştirmede yanıtlanması gereken en önemli sorulardan biri, iyi bir
öğretmenin özelliklerinin neler olduğudur (Korthagen, 2004). Eğitim kalitesini arttırmak için en
önemli stratejilerden biri iyi öğretmen niteliklerinin, yeterliklerinin belirlenmesi ve kurumlar ile
politika yapıcıların buna uygun hareket etmesidir. Bu amaçla, uluslararası ve Türkçe alanyazında
gerçekleştirilmiş çeşitli araştırmalarda “iyi bir öğretmenin” hangi nitelikleri taşıması gerektiği konusu
ele alınmıştır. Söz konusu araştırmalar, eğitimin farklı paydaşları ile gerçekleştirilmiştir: Öğretmenler,
öğrenciler, veliler, okul yöneticileri. Katılımcı bir yaklaşımın öğrenci bakış açısını kapsaması
gerektiğinden bu araştırmada gençlerin görüşleri ele alınmıştır.
Öğretmenleri iyi kılan nitelikler oldukça çeşitlilik göstermektedir. Bu özellikleri tek boyutta
sınıflandırmak oldukça güçtür ve “etkili” öğretmenlik uygulamaları, tek başına iyi öğretmenliği
tanımlamamaktadır (Kızıltepe, 2002). Bir başka deyişle, alana ilişkin bilgi düzeyi ve öğretim
yöntemlerini etkin bir şekilde kullanmak tek başına yeterli olmamakta, kişisel özellikler de bu noktada
önemli bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. İyi öğretmenlik niteliklerinin çok boyutlu bir konu
olduğu rahatlıkla söylenebilir. Araştırmaların sonuçları çeşitlilik göstermekle birlikte öğretmenlerin
mesleki yetkinliklerini, alanlarına hakimiyetlerini ve sosyal yeterliklerini kapsadığını söylemek
mümkündür.
Bu konu üzerinde belirleyiciliği en önemli kuruluşların başında gelmekte olan Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (2017) tarafından yayımlanan Öğretmenlik
Mesleği Genel Yeterlikleri, üç ana başlık ve bunların altında yer alan on alt başlıkta ele alınmaktadır.
Bunlar, “mesleki bilgi, mesleki beceri ve tutum ve değerler”dir. İlk başlıkta öğretmenlerin alanlarına
ilişkin bilgi düzeyleri ifade edilirken, ikinci başlık planlama, materyal oluşturma, sınıf yönetimi ve
ölçme-değerlendirme gibi mesleki becerileri ifade etmektedir. Son başlık ise değerler, öğrenciye
yaklaşım, iletişim-iş birliği, kişisel-mesleki gelişim alt başlıklarından oluşmaktadır. Dolayısıyla
mevcut öğretmen yetiştirme stratejileri bu hedefler doğrultusunda oluşturulmaktadır.
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Alanyazında mevcut olan bu sınıflandırmalar ve bulgular çok değerli bilgiler sunmaktadır, ancak
öğrencilerin yaşantıları ile derinlemesine ve zengin içerik sağlayabilecektir. Buradan hareketle,
mevcut araştırmanın amacını, gençlerin “iyi öğretmen” algılarının incelenmesi oluşturmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda “üniversite öğrencilerinin bakış açısına göre iyi öğretmen hangi nitelikleri
taşımaktadır?” sorusuna yanıt aranmıştır.
Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemi ile durum çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma,
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Ankara Üniversitesinin çeşitli programlarında öğrenim görmekte
olan, gönüllü 154 lisans öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilere, yaşamlarındaki “iyi öğretmenleri” ile anılarını ve
onların özelliklerini anlatmaları istenmiştir. Bu doğrultuda öğrenciler, öğrenim yaşantılarındaki iyi
öğretmenleri betimledikleri metinler oluşturmuştur. Veri toplama sürecinde öğrencilere anlatılarını
oluşturmaları için yönerge verilmiş, katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğu konusunda
bilgilendirilmişlerdir. Toplanan veriler tematik analiz yoluyla çözümlenmiştir.
Araştırma sonucunda ulaşılan temalardan ilki “akademik yeterlikler”dir. Bu tema altında yetkinlik,
yenilikçilik, öğretim teknikleri kategorileri yer almaktadır. İkinci tema ise “psikososyal yeterlikler”dir.
Bu tema altında ise motive etme, pozitif disiplin ve duygusal beceriler kategorileri yer almaktadır.
Sonuç olarak, öğrenciler “iyi öğretmenlerini” tanımlarken hem akademik becerilerine hem de
psikososyal ve duygusal becerilerine değinmiştir. Anlatılarda duygusal yeterliklere ve ilişkinin
kalitesine daha yoğun vurguda bulunulduğu görülmüştür. Bu bulgular, önceki araştırmalarda yer alan
benzer ve farklı sonuçlar ile karşılaştırılmış ve ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır.
Mevcut araştırmanın bulgularından hareketle, araştırmacıların ve uygulamacıların çalışmalarında
sosyal duygusal becerilere odaklanmaları önerilebilir. Araştırma bulgularının öğretmen yetiştirme
programlarının ve politikalarının içeriğine yönelik katkıları olacağı düşünülmektedir. Günümüzde
eğitimde vurgunun gittikçe arttığı sosyal-duygusal becerilerin kazandırılabilmesi için öncelikle
öğretmenlerin bu becerilerinin desteklenmesi gerektiği de düşünüldüğünde, özellikle öğretmen
yetiştiren kuruluşların programlarında sosyal-duygusal becerilere yönelik içerikler oluşturulması
önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen nitelikleri, “İyi öğretmen”, nitel araştırma.
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Özel Eğitim Öğretmenliği Adaylarının Mesleklerine Yönelik Tutumlarının
Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
Hikmet Beyza Yakıcı 1,*, Zeliha Traş 2, Zuhar Rende Berman 3 & Fatih Koçak 1
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Özet
Bu araştırmanın amacı özel eğitim öğretmenliği adaylarının kendi mesleklerine yönelik tutumlarının
çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu özel eğitim
öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma
grubu uygun örnekleme yoluyla ulaşılan 294 kadın (%69.5) ve 129 erkek (% 30.5) olmak üzere
toplam 423 Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın
verileri internet yoluyla (Google Forms) toplanmıştır. Veri toplama araçları olarak Küçüközyiğit,
Altun-Könez, Yılmaz (2017) tarafından geliştirilen “Özel Eğitim Öğretmenlik Mesleğine Yönelik
Tutum Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Meslek,
insanlara yararlı mal ve hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, belli bir eğitimle
kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, kuralları toplumca belirlenmiş etkinlikler bütünü olarak
(Kuzgun, 2000) belirtilmektedir. Bu bağlamda öğretmenlik mesleği farklı açılardan (rol beklentileri,
nasıl ve nerede yetiştirilmesi gerektiği, sahip olunması gereken nitelikler, iyi öğretmenin özellikleri.,
vb.) ele alınıp tanımlanmaktadır (MEGSB, 1987). Özel Eğitim Öğretmenliği ise herhangi bir zihinsel,
duygusal ya da fiziksel engeli olan bireylerin eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilmeleri için
kalifiye hale gelmiş öğretmenlerin yetiştirilmesini amaçlayan akademik bir disiplindir (Diken,
Bakkaloğlu, 2020). Özel Eğitim Öğretmenliğine Yönelik Tutum; öğretmen adaylarının kendi
mesleklerine yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır (Küçüközyiğit, Altun-Könez ve Yılmaz,
2017).Verilerin

analizinde

betimsel

istatistikler,

değişkenlerin

anlamlı

düzeyde

farklılaşıp

farklılaşmadığına ilişkin yapılan bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
yöntemleri kullanılmıştır. Başlangıçta 430 olan veri sayısı uç veri ayıklama işlemi gerçekleştirildikten
sonra 423 olarak belirlenmiştir. Kullanılan ölçeğin normal dağılım gösterip göstermediğini incelemek
amacıyla normallik testi yapılmıştır. Ölçek puanlarının normal dağılım özelliği gösterebilmesi için
Skewness (Çarpıklık) ve Kurtosis (Basıklık) değerlerinin ±1.0 aralığın da yer alması gerekmektedir
(George ve Mallery, 2019). Özel Eğitim Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği puanları
Skewness (Çarpıklık) ve Kurtosis (Basıklık) değerlerinin ±1.0 aralığın da yer aldığı için normal
dağılım özelliği göstermektedir. Özel eğitim öğretmenliği adaylarının cinsiyete, sınıf düzeyine,
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romantik ilişki durumuna, özel eğitim öğretmenliği bölümünü tercih etme kararlarını kendilerinin
verip vermemesine göre, özel eğitim bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olup olmamaya göre
ve özel gereksinimli yakınlarının olup olmaması ile kendi mesleklerine yönelik tutumları arasındaki
ilişkiler incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, yapılan t-testi sonucuna göre özel
eğitim öğretmenliği adaylarının kendi mesleklerine yönelik tutumları cinsiyete göre anlamlı düzeyde
farklılaşmamaktadır (t=-.487, p>.05). Yapılan t-testi sonucuna göre özel eğitim öğretmenliği
adaylarının kendi mesleklerine yönelik tutumları romantik ilişkiye sahip olup olmama durumuna göre
anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (t=4.001, p<.05). Romantik ilişkiye sahip bireylerin mesleki tutum
puanları romantik ilişkiye sahip olmayanların puanlarından istatistiksel olarak daha yüksektir. Yapılan
t-testi sonucuna göre özel eğitim öğretmenliği adaylarının kendi mesleklerine yönelik tutumları özel
gereksinimli yakına sahip olup olmama durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (t=2.585,
p<.05). Özel gereksinimli yakına sahip olanların puanları olmayanların puanlarından istatistiksel
olarak daha yüksektir. Yapılan Anova testi sonucuna göre özel eğitim öğretmenliği adaylarının kendi
mesleklerine yönelik tutumları sınıf düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (F=7.891,p<.05).
Varyanlar homojen dağılmadığı için Tamhane testi uygulanmıştır. Tamhane testi sonucuna göre 1.
Sınıf öğrencilerin puanları 3 ve 4. Sınıf öğrencilerin puanlarından istatistiksel olarak daha yüksektir. 1.
Sınıf öğrencilerin puanları 4. Sınıf öğrencilerinden, 2. Sınıf öğrencilerin puanları 4. Sınıf öğrencilerin
puanlarından istatistiksel olarak daha yüksektir. Araştırmadan elde edilen bulgular dikkate alınarak
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Mesleki Tutum, Özel Eğitim
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Abstract
Teaching is one of the most recognized and respected professions worldwide. Teachers, who play a
vital role in transmitting global and local heritage, play an essential role in raising individuals who
make up societies. Teachers enable their students to develop in many ways with their competencies
and help them become a part of society as individuals. This critical task shows that teachers must have
competencies related to the profession. Teacher competencies form the basis of reforms in teacher
education worldwide (Pantic & Wubbels, 2009). All efforts to improve education are combined to
develop teacher qualifications and competencies (Peklaj, 2015). Because improving teachers'
competencies, who are among the stakeholders of education (teacher - student -parent), is essential in
creating effective educational environments and increasing the quality of education. According to
contemporary teacher education literature, teacher competencies have a threefold framework, with
Subject Matter Knowledge (SMK), Pedagogical Knowledge (PK), and Pedagogical Content
Knowledge (PCK) as anchoring pillars. This study is aimed to determine the competencies of teachers
who actively practice the teaching profession in different parts of the world (Asia, America, Africa,
the Middle East, and Europe) in schools. This study is a part of an extensive research project for
determining teacher competencies and professional developmental needs. An open-ended question was
formulated as a part of an extensive data collection survey. The sample consists of 1090 teachers who
have been working actively in schools worldwide. The sample consists of 142 teachers from AngloSaxon Africa region, 362 from Francophone Africa region, 280 from the Asia Pacific region, 81 from
the Middle East region, 178 from Europe region, and 47 from America region. The responses to the
open-ended question were analyzed descriptively by coding the sentences as a unit of analysis.
Depending on the analysis, five main themes emerged related to the teacher competencies. These
themes are pedagogical knowledge, content knowledge, curriculum knowledge, social and affective
characteristics, and assessment knowledge. According to the data, social and affective features are
counted as the most critical teacher competency than other themes worldwide. However, the
definitions and understandings of the social and affective characteristics differed among regions. In
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Africa (Anglo-Saxon) and Middle East regions, only displaying attitudes and behaviors suitable for the
teaching profession comes to the fore. Appropriate attitude and demeanor for the teaching profession,
good communication, and being a role model are all important in the African (Francophone) region. In
America, exhibiting appropriate attitudes and behaviors for the teaching profession and producing
educational projects are more prominent. In Asia, exhibiting attitudes and behaviors suitable for the
teaching profession, communicating effectively, being flexible (which provides easy adaptation),
patience, cooperation, teamwork, and honesty come to the fore. Having acceptable attitudes and
actions for the teaching profession and successful communication is essential in Europe. In addition,
teachers working in Africa (Anglo-Saxon), Asia and America stated the two of the teacher's
competencies more explicitly. These are professional identity characteristics and expectations about
the teaching-learning process. Professional identity characteristics and teachers' positive personality
traits in Africa (Francophone), Europe, and Asia are similar.
Keywords: Teacher characteristics, school teachers, teaching profession
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Özet
Bu çalışmanın amacı özel eğitim öğretmenliği adaylarının kendi mesleklerine yönelik tutumları,
psikolojik sağlamlıkları ve sabır düzeyleri arasındaki ilişkinini incelenmesidir. Ayrıca Özel Eğitim
Öğretmenliği adaylarının psikolojik sağlamlık ve sabır düzeylerinin kendi mesleklerine yönelik
tutumları üzerinde yordayıcı etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu uygun örnekleme
yoluyla ulaşılan 261 kadın (%68.1) ve 120 erkek (% 31.3) olmak üzere toplam 381 Özel Eğitim
Öğretmenliği Bölümü lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışma grubu 18-41 yaş arası (
=23.20, ss=4.38) Özel Eğitim Öğretmenliği lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışma grubunun
100’ü (26.1) Özel Eğitim Öğretmenliği 1. Sınıf, 151’i (%39.4) Özel Eğitim Öğretmenliği 2. Sınıf, 93’ü
(%24.3) 3. Sınıf ve 37’si (%9.7) Özel Eğitim Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencisidir. Araştırmanın verileri
internet yoluyla (Google Forms) toplanmıştır. Veri toplama araçları olarak Küçüközyiğit, AltunKönez, Yılmaz (2017) tarafından geliştirilen “Özel Eğitim Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum
Ölçeği”, Arslan (2015) tarafından Türk kültürüne uyarlanan “Yetişkin Psikolojik Sağlamlık Ölçeği” ,
Eliüşük, Arslan (2016) tarafından Türk kültürüne uyarlanan “Sabır Ölçeği” ve araştırmacılar
tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Özel Eğitim Öğretmenliğine Yönelik Tutum;
öğretmen

adaylarının

kendi

mesleklerine

yönelik

tutumlarını

belirlemeyi

amaçlamaktadır

(Küçüközyiğit, Altun-Könez ve Yılmaz. 2017). Psikolojik sağlamlık kavramı; risk faktörleri, koruyucu
faktörler ve başa çıkmayı içeren, olumlu uyumla ilişkili bir kavramdır (Arslan, 2015). Psikolojik
sağlamlık ekolojik açıdan bireyin olumsuz yaşantılar karşısında psikolojik, sosyal ve kültürel
kaynaklarını yönetebilme (navigate) kapasitesi ve sağlamış olduğu bu kaynakları anlamlı şekilde
kullanarak zor durumları aşabilme (negotiate) becerisidir (Ungar, 2008). Sabır; hayal kırıklığı, sıkıntı
ve acı karşısında bireyin sakince bekleme eğilimidir (Fergus ve Zimmerman, 2005). Günlük yaşamda
bireyler, can sıkıcı bir uyaran, sinir bozucu bir olay veya bekleme gibi durumlarla karşılaştıklarında
olumsuz duygular yaşarlar. Bu olumsuz duygularla baş etmede ve insan yaşamının temelinde sabır
önemli bir yere sahiptir çünkü sabır bireylerin bu olumsuz duygulardan kurtaran ve yaşam
doyumlarını artıran bir yapı içerir. (Eliüşük, Arslan, 2016). Çalışmanın bağımlı değişkeni Özel Eğitim
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Öğretmenlik Mesleğine Tutum, bağımsız değişkenleri ise Psikolojik Sağlamlık ve Sabır
değişkenleridir. Kullanılan ölçeklerin normal dağılım gösterip göstermediğini incelemek amacıyla
normallik testi yapılmıştır. Ölçek puanlarının normal dağılım özelliği gösterebilmesi için Skewness
(Çarpıklık) ve Kurtosis (Basıklık) değerlerinin ±1.0 aralığın da yer alması gerekmektedir (George ve
Mallery, 2019). Özel Eğitim Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği puanları, Yetişkin
Psikolojik Sağlamlık Ölçeği Puanları ve Sabır Ölçeği puanları normal dağılım özelliği göstermektedir.
Ölçek puanları normal dağılım özelliği gösterdiği için verilerin analizinde parametrik testler olarak
betimsel istatistikler, t-testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı analizi ve çoklu
doğrusal regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2018). Araştırmanın bulgularına
göre, Yapılan t-testi sonucuna göre özel eğitim öğretmenliği adaylarının kendi mesleklerine yönelik
tutumları cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır (t=-.729, p>.05). Yapılan korelasyon
analizi sonucunda özel eğitim öğretmenliği adaylarının kendi mesleklerine yönelik tutumları ile
psikolojik sağlamlıkları arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki elde edilmiştir (r=.450,p<.01).
Yapılan korelasyon analizi sonucunda özel eğitim öğretmenliği adaylarının kendi mesleklerine yönelik
tutumları ile sabır düzeyleri arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki elde edilmiştir (r=.365,p<.01).
Regresyon analizi sonucuna bakıldığında ise özel eğitim öğretmenliği adaylarının psikolojik sağlamlık
ve sabır düzeyleri kendi mesleklerine yönelik tutumlarını anlamlı düzeyde yordadığı tespit edilmiştir
(F2-378=60.279, R=.49, R2= .24, p<.01). Elde edilen bulgulara göre Özel Eğitim Öğretmenliği
Adaylarının psikolojik sağlamlık ve sabır düzeyleri arttıkça mesleklerine yönelik tutumları olumlu
yönde değişmektedir. Araştırmada elde edilen bulgular dikkate alınarak tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim Öğretmen Adayları, Tutum, Sağlamlık ve Sabır
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Türkiye- Moğolistan Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının
Karşılaştırılması
Remzi Kılıç 1 & Aliya Yerbolat 2,*
1
2

Tarih Öğretmenliği Erciyes Üniversitesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Erciyes Üniversitesi
aliyaalok0050@gmail.com

Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye ve Moğolistan’ın sosyal bilgiler ve tarih öğretim programını
karşılaştırmaktır. Sosyal bilgiler dersi ulusların yaşam koşullarına göre şekillenen bir derstir. Her iki
ülkenin de benzer yönleri ve kendilerine has özellikleri bulunmaktadır. Bu yüzden bu çalışmada
Türkiye ve Moğolistan’ın sosyal bilgiler dersi öğretim programlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Bu

çalışmada

Türkiye

ve

Moğolistan

öğretim

programının

hedefleri

ve

içerikleri

bağlamında benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni Türkiye ve
Moğolistan’ın sosyal bilgiler dersinin öğretim programlarından oluşmaktadır. Örneklemi ise
Türkiye’de 2018 yılından itibaren yenilenmiş öğretim programı ile, Moğolistan’ın 2019 yılından
itibaren yenilenen sosyal bilgiler öğretim programlarından oluşmaktadır.
Bu çalışma karşılaştırmalı eğitim araştırmasıdır ve yatay karşılaştırma yaklaşım kullanılmıştır. İki
ülkenin eğitim programının sadece bir aşaması olan sosyal bilgiler dersinin öğretim programı
incelenmiştir ve tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma nitel bir araştırmadır, araştırma modeli ise
betimseldir. Araştırmada iki ülkenin sosyal bilgiler öğretim programlarının karşılaştırılması yapıldığı
için programların analiz edilmesinde literatür tarama tekniği kullanılmıştır.
Çalışmada amaç, öğretim programı persfektifi, kazanım ve ölçme değerlendirmeye yer verilmiştir.
Sosyal bilgiler dersi öğretim programının amaçlar açısından karşılştırılmasında Türkiye’de toplam 18
adet özel amaç bulunmuş ise Moğolistan’da program hedefi dört alt hedefe ayrılarak belirtilmektedir.
Türkiye’de sosyal bilgiler dersi öğretim programında amaçların; öğretim perspektifi, amaçlar ve özel
amaçlar olarak üç ögeden oluştuğu görülmektedir. Öğretm programının perspektifine bakıldığında
amaç değerler ve yetkinlikler dikkate alınarak bilgi, beceri ve davranış kazandırılmak istendiği
gözlenmektedir. Öğretim programının amaçları incelendiğinde anadilde iletişim kurabilen, milli ve
manevi değerleri benimseyen, beceri ve yukarıdaki belirtilen yetkinliklere sahip, haklarını kullanıp
sorumluluklarını bilen birey ve vatandaş yetiştirilmek istendiği gözlenmiştir. Moğolistan’da ise
öğretim programının amacı, alt amacı olarak görülmektedir. Persfektifi ise amaca yönelik olarak
açıklanmaktadır. Sosyal kültürel olayları tanıyan, saygı gösteren ve değerlerini bilen birey yetiştirmeyi
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amaçlamıştır. Türkiye sosyal bilgiler öğretim programında ölçme ve değerlendirme boyutunu yedi
madde halinde ilklerin sıralandığı sosyal bilgiler alanına özgü olmayan metin halinde belirtmiştir.
Moğolistan’da ise sosyal bilgiler öğretim programının ölçme ve değerlendirme işlemi bilme ve
anlama, analiz etme ve problem çözme becerileri, tutum olarak belirtilmektedir. Değerlendirme
açsından incelendiğinde ise Türkiye Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı incelendiğinde detaylara
yer verilmemiş fakat programın tek yönlü bir değerlendirmeden ziyade esnek, süreç odaklı bir
değelendirme yapılması tavsiye edildiği görülmüştür.
İki eğitim programın amaçları karşılaştırıldığında Türkiye sosyal bilgiler dersinde genel amaç dışında
18 farklı özel amaçtan oluşmaktadır. Bunlar ise bireyin milleti seven, doğayı koruyan, Atatürk ilke ve
inkılaplarını bilen vb. vatandaş yetiştirmektir. Moğolistan’ın öğretim programındaki sosyal bilgiler
dersinin amacı ise ‘öğrencinin tarihi, sosyal olgu ve olayları tanıyan, milli bilince sahip, kültürel
mirasını koruyan ve toplumun ortak değerlerine, saygı gösteren bir vatandaş olarak yetişmesini
amaçlamaktadır’. Onun dışında birkaç alt amaçlarda içermektedir.
Programlar kaynak boyutu açısından Türkiye’de sosyal bilgiler öğretim programında ilkokul
kademesinde 4. sınıfta ve ortaokul kademesinde 5, 6 ve 7. sınıfların ders programlarında haftada üç
ders saati olarak yer almaktadır. Moğolistan’da sosyal bilgiler öğretim programında (6-7, 8-9. sınıflar)
yer alan kavramların üç basamaklı bir sürecin ardından öğretilmesi hedeflenmektedir.
Programlar beceri boyutu açısından karşılaştırıldığında Türkiye’de sosyal bilgiler öğretim
programında yer alan beceriler öğrenme alanları üzerinden yapılandırılan üniteler aracılığıyla ve
ünitelerde ifade edilen kazanımlara uygun olarak hazırlanan etkinlikler vasıtasıyla verilmeye
çalışılmaktadır.
Programları ölçme değerlendirme boyutu açısından karşılaştırıldığında Moğolistan’da ise sosyal
bilgiler öğretim programının ölçme ve değerlendirme işlemi bilme ve anlama, analiz etme ve problem
çözme becerileri, tutum olarak belirtilmektedir. Türkiye ise sosyal bilgiler programının ölçme
değerlendirme boyutu incelendiğinde programda çok odaklı ve süreç odaklı ölçme değerlendirme
yaklaşımı benimsenmiş ve programda ölçme değerlendirme olarak temel ilkeler belirtilmiş fakat
süreçte hangi ölçme değerlendirme yöntem ve tekniklerinin kullanılacağına açıklık getiren detaylara
yer verilmemiştir.
Son olarak Türkiye sosyal bilgiler öğretim programı öğrencileri programın içinde bulunmuş olan
öğelerle değerlendirmektedir. Moğolistan ise üç boyuttan oluşan anlama, çözme, tutum becerisine
bağlayarak değerlendirmektedir. Araştırma kapsamında amaç ağırlıklı karşılaştırma yapılmış olup
diğer kısmlarına kısaca değinilmiştir. Bu anlamda araştırmanın diğer boyutlarını daha detaylı bir
şekilde inceleyip bir tez oluşturmak mümkün olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Moğolistan, sosyal bilgiler öğretim programı
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Okul Öncesi Yöneticilerinin Kriz Yönetim Becerilerinin İncelenmesi
Halil Kamışlı 1,* & Aytaç Tokel 2
1

Eğitim Programları ve Öğretim Uluslararası Final Üniversitesi

2

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uluslararası Final Üniversitesi
halil.kamisli@final.edu.tr

Özet
31 Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs, Dünya Sağlık
Örgütü tarafından 11 Mart 2020’de küresel bir pandemi olarak ilan edilmiştir. Pandeminin tüm
dünyada yaratmış olduğu kriz durumunun, sağlık başta olmak üzere ekonomik, psikolojik, sosyal
yaşam üzerine derin etkileri olmuştur. Covid-19 pandemisi sürecinin olumsuz tesirlerinden, eğitim
süreci ve bu sürecin paydaşları da etkilenmiştir. Bu olumsuz etkiler; eğitimde fırsat eşitliği olmaması,
uzaktan eğitim sürecini yönetici, öğretmen, öğrenci ve ailenin daha önce deneyimlememiş olması,
teknolojik ve altyapı ile ilgili yetersizlikler, süreci zorlaştıran faktörler olarak sıralanabilir. Çocukların
gelişim süreçlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları için; devlet, aile ve öğretmenler olarak eğitim
paydaşlarının sorumluluklarını yerine getirilmesi, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan ve
gelişim sürecinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için, ihtiyaç duyulan eğitim sürecinin
devamının sağlanmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu sebeple COVİD-19 Pandemi sürecinde
çocukların ve gençlerin eğitimlerinde oluşabilecek açıkların önüne geçmek için izlenecek yolların
belirlenip gerekli adımların hızla atılması büyük önem taşımıştır. Pandeminin sebep olduğu kriz
durumuna hazırlıklı olan ve süreci iyi yöneten eğitim kurumları diğer kurumlara oranla daha az zararla
işleyişini sürdürmüşlerdir. Bu başarıda örgüt yapısı kadar bu süreci yöneten eğitim yöneticilerinin
büyük payı vardır. Bu durum, kriz yönetimi becerilerine sahip yöneticilerin önemini ortaya
çıkarmaktadır. Pandemi ne ilk ne de son kriz sebebi olacaktır. Önümüzdeki yıllarda yaşanılabilecek
krizlerde, eğitim sürecinin kesintisiz olarak ve arzu edilen düzeyde devam etmesi için tüm kurumların
hazırlıklı olması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu doğrultuda bu kurumları yöneten idarecilere büyük
görevler düşmektedir. Bu görevlerini yerine getirmede sahip oldukları kriz yönetim becerilerinin
büyük önemi vardır. Mevcut yöneticilerin bu beceriler yoksun olması, olası kriz durumunda eğitim
sürecini sekteye uğratabileceğinden, yöneticilerin mevcut kriz yönetimi becerilerinin belirlenmesi,
olası eksiklerin giderilmesi açısından önem teşkil etmektedir. Bu hedefle çalışmada, okul
yöneticilerinin kriz yönetim becerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modellerinden
karşılaştırma türü kullanılan çalışmanın örneklemini 2021-2022 öğretim yılında KKTC’de bulunan
okullarda görev yapan 576 okulöncesi öğretmenive 112 yönetici oluşturmaktadır. Araştırmada veri
toplama aracı olarak Aksu ve Deveci (2009) tarafından geliştirilen “İlköğretim Okulu Müdürlerinin
Kriz Yönetimi Becerileri” ölçeği kullanılmıştır. Ölçek; birinci bölümde demografik bilgilerden
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oluşmaktadır. İkinci bölümde ise kendi içinde 3 bölümden oluşan maddeler içermektedir. Maddeler
beşli likert tipinde hazırlanmıştır. Kriz yönetimi ölçeğinde Hiçbir zaman seçeneği 1.00 ile 1.79 puan
aralığında; Nadiren seçeneği 1.80 ile 2.59 puan aralığında, Bazen seçeneği 2.60 ile 3.39 puan
aralığında; Çoğunlukla seçeneği 3.40 ile 4.19 puan aralığında; Herzaman seçeneği ise 4.20 ile 5.00
puan aralığında değerlendirilmiştir Ölçeğin güvenirlik çalışması için Cronbach Alpha kullanılmış ve
ölçeğin geneli için 0.92 bulunmuştur. Verilerin normal dağılıp dağılmadığının belirlenmesi için
Kolmogorow-Smirnov testi yapılmış ve normal dağılım gösterdiği tespit edildiğinden parametrik
testler kullanılmasına karar verilmiştir. Değişkenin iki alt grubu olduğu durumlarda t-testi, ikiden fazla
olduğu durumlar için ise ANOVA kullanılmıştır. ANOVA kapsamında farklılığa neden olan grupların
tespitinde ise Post Hoc izleme testleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; okul yöneticilerinin
kriz yönetimi becerileri düzeyi, kendi görüşlerine göre ortalamanın üstünde, öğretmen görüşlerine göre
ise ortalamada olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen ve okul yönetici görüşleri karşılaştırıldığında, kriz
öncesi ve ve kriz sonrası dönem için anlamlı fark bulunmuştur. Kriz dönemi için fark bulunmamıştır.
Okul yöneticilerin kriz yönetimi becerileri, mesleki deneyim ve kriz yönetimine ilişkin eğitim alma
durumları değişkenlerine göre farklılaşmaktadır. Araştırma sonuçları doğrultusunda önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kriz yönetim becerisi, yönetici, okul öncesi
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STEM Eğitim Uygulamalarında Fen ve Matematik Öğretmenliğinde
Okuyan Öğretmen Adaylarının Tutumları
Ali Kılıç 1,* & Dilara Altan 2
1

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Mersin Üniversitesi
2

Psikoloji Girne Amerikan Üniversitesi
mathaklc@gmail.com

Özet
STEM;

Fen,

Teknoloji, Mühendislik

ve

Matematik alanlarının

İngilizce

kelime

karşılığı

olarak; Science, Technology, Engineering, Mathematics kavramlarının birbirine entegre edilmesi sonu
cu oluşmaktadır.
STEM eğitimi; inovasyon, problem çözme ve tasarım olmak üzere üç temanın üzerinde durmakla
birlikte eğitimde giderek önem kazanmıştır. STEM, teori ve uygulama arasında bilgi alışverişini
sağlayan birleştirici bir uygulamadır. STEM sürecinde verilen eğitim öğrencileri dinamik tutarak
öğrenmesini sağlar ve bunun yanı sıra üretmeye hevesli ve yeniliklere açık bireyler olarak
yetişebilmelerine olanak sağlar. Ayrıca STEM

temelli

etkinlikler,

öğrencilerin

bilimsel

süreç

becerilerini artırdığı yönünde olumlu sonuçlar saptanmıştır. Günümüzde STEM sistemini konu alan
araştırmalar sürecin ekonomiye de önemli bir katkısı olduğunu göstermektedir. STEM eğitimi
almış, işgücü konusunda kendini geliştirmiş ve bu konularda ismini en üst seviyeye çıkaran
ülkeler inovasyon konusunda

da önderlik

yapmaktadır.Ekonomik

Kalkınma

ve

İşbirliği

Örgütü (OECD) verileri Türkiye’de STEM eğitiminin genel olarak diğer ülkelere oranla geride
kaldığını göstermektedir. Ancak ülkemizde sürecin yaygınlaştırılmasına yönelik yoğun çalışmalar ve
girişimler bulunmaktadır. STEM eğitiminin yaygınlaştırılmasın da ki temel nedenlerden birisi bu
sistemle birlikte yetişen bireylerin daha nitelikli, sorunlara farklı çözümler üretebilen ve geniş hayal
gücüne sahip bireyler olmasıdır. Bu bireylerin yetiştirilmesinde öğretmenler anahtar bir role sahiptir.
Bu nedenle STEM eğitim konusunda öğretmenlerin yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmaları son
derece önemlidir. STEM eğitim sürecine yönelik gerekli bilgiye sahip olma konusunda
da öğretmenlerin desteklenmesi gerekmektedir. Öğretmenlerinin STEM uygulamalarına yönelik
görüşleri incelendiğinde ise genel olarak sisteme yönelik farkındalıklarının olduğu ve olumlu tutum ve
algıya sahip oldukları da görülmektedir. Ancak STEM’inuygulanması, içeriği, öğrenci ve
öğretmenlerinin tutumları, önyargıları, algıları ve sistemin gelişimine yönelik adımlar konusunda daha
çok araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle öğrencilerin ve öğretmenlerin sisteme karşı ön
yargılı olup olmadıkları son derce önemlidir. Son yıllarda küreselleşmenin etkisiyle bütün ülkelerde
çok kültürlü eğitime ve beraberinde farklılıklara saygı eğitimine önem verilmektedir (31)
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. Eğitimcilerin pozitif sosyal tutumları arttırmak, ayrımcılığı ve önyargıların oluşmasını engellemek
gibi sorumlulukları vardır. Sadece benzerliklere odaklanmak yerine farklılıklara da değer vererek
çocukların empati geliştirmesine, arkadaşlık ve anlayış köprüleri kurmalarına yardımcı olunmalıdır.
Çocuklar ön yargılardan uzak bireyler olarak yerlerini almalıdır. Özellikle çocukları eğitecek olan
öğretmenlerin farklılıkları tanıyan, farklılıkları kabul etmeyi amaç edinen eğitim programları
hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi önem taşımaktadır.
STEM eğitiminin amaçları ve faydaları;
1. STEM sistemi ile yetişmiş bireylere iş imkanısağlayarak üretime katkı vermek,
2. STEM bu alandaki işlerin sürekliliğini sağlamak,
3. Ekonomik süreçte yarar sağlayacak icatlar üretmek,
4. İleriye dönük iş hayatlarında yetkin olmak,
5. Mühendislikle ilgili yaratıcılık geliştirmek için yetenek ve bilgilerini kullanmak,
6. Maktıksal süreci daha önemli kılmak,
7. Bireyin özgüvenini arttırmak,
8. Teknolojik süreci algılamayı ve öğrenmeyi sağlamak
Ön yargı bir tutum geliştirme süreci olup üç bileşeni bulunmaktadır.
Bilişsel süreç: Toplumsal grubun üyeleri hakkındaki inançlar.
Davranışsal süreç: Grup üyelerine karşı yapılan davranışlar. Dış gruba üye olduğu için bir kişiye
negatif şekilde davranmak önyargının davranışsal parçasıdır.Etki parçası: Grup üyeleri hakkındaki
duygular. Yapılan bir çalışmada öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının okul türüne, sınıf
düzeyine, ağırlıklı seçmeli derslere, cinsiyete, aynı matematik öğretmeninden ders alma süresine, özel
matematik dersi alma veya dershaneye devam etme durumuna, matematik dersini sevip sevmemeye,
seçilmesi düşünülen meslek gruplarına, matematiğin seçilmesi düşünülen meslekteki yerine ilişkin
görüşlere,

matematikle

ilgili

olumlu

ya

da

olumsuz

anılara

göre

farklılık

gösterdiği

saptanmıştır. Ayrıca aynı çalışmada Matematik dersini seven öğrencilerin %46’sı dersi sevmelerinde
en çok etkisi olan kişinin kendileri, %43.9’u öğretmenleri, %5.5’i kendileri ve öğretmenleri, %4.6’sı
ise aileleri olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları, akademik öz yeterlik
algıları ve matematik başarısı değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur
(37). Birçok çalışma öğrencilerin fen bilimleri derslerine olan tutum ve önyargılarının da farklı
olduğunu göstermektedir. Yapılan bir çalışmada kız ve erkek öğrencilerin Fen Bilimleri dersine
yönelik tutum ölçeği puanları arasında kız öğrencilerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, kız öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik tutumları
ile akademik başarıları arasında yüksek düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
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Ayrıca, erkek öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik tutumları ile akademik başarıları arasında orta
düzeyde

pozitif

ve

anlamlı

bir

ilişki

olduğu

sonucuna

ulaşılmıştır.

Çalışmada 2017 -2018 eğitim öğretim yılında eğitim öğretim gören 3. Ve 4. sınıfta eğitim goren
ilköğretim matematik, ilköğretim fen bilgisi ve sınıf öğretmenlerinin sayısının toplamda N= 400
olarak tespit edilmiştir. Bu öğretmenler çalışanın evrenini oluşturmaktadır. Çalışmada basit rastgele
örnekleme yöntemi kullanılarak, %5 kabul edilebilir hata payı ve %95 güven seviyesi ile en az 160
öğretmeninin evrenin temsil gücünü sağlayabileceği hesaplanmıştır. Çalışma 161 öğretmen üzerinden
yapılmıştır.

Çalışmaya dahil edilen

161

öğretmenin

örneklem

grubunun 0.80

örnekleme

gücünü sağlayacağı (çalışmalarda 0.70 ve üzerinde olan değerlerin geçerli ve yeterli olacağı ön
görülür), yapılan Varyans analizi için etki büyüklüğü düzeyinin 0,40 olduğu tespit edilmiştir (0.10 az,
0.25 orta ve 0.40 büyük etki büyüklüğü olarak ifade edilir).
Anahtar Kelimeler: STEM, Öğretmen Adayları, Öğretmen Tutumları
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Okul Öncesi Öğretmenliği Programına Yönelik STEM Dersi İhtiyaç Analizi
Çalışması
Selvet Ece Genek 1,* & Güliz Aydın 2
1
2

Eğitim Programları ve Öğretim Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
ecegenekk@gmail.com

Özet
Dünyanın gelişmiş ekonomiye sahip olan ülkelerindeki eğitim yaklaşımlarına bakıldığında STEM
yaklaşımı ve öneminin ulusal öğretmen yetiştirme raporlarında bulunduğu, akademik alanda yapılan
çalışmaların geliştirilerek üniversitelerin lisans ve lisans üstü ders programlarında da yer aldığı
görülmektedir. Özellikle son yıllarda bu alanda erken çocukluk dönemine yönelik de artan bir ilgi
vardır ve yapılan çalışmalar çocukların eleştirel düşünme, yaratıcılık, problem çözme, iletişim ve iş
birliği gibi 21. Yüzyıl becerilerinin gelişimine katkıda bulunduğu sonuçlarına ulaşmaktadır. Ayrıca,
erken yaşlarda çocukların gelişim düzeylerine uygun olarak fen, matematik, teknoloji ve mühendislik
disiplinlerinde eğitim almış olması, ileride onların bu disiplinlere karşı olumlu tutum geliştirerek
geleceğin mesleklerine yönelimlerini artıracağı düşünülmektedir. Bu noktada da öğretmenlerin rolü
oldukça önemlidir. 21.yüzyılda öğretmenlerin yenilikleri yakından takip eden, bu yenilikleri derslerine
entegre edebilen ve öğrencileri destekleyici ortamlar sunabilen bir rol model olması beklenmektedir.
Böylece öğrencilerin STEM konularına ve kariyerlerine olan ilgisi üzerinde önemli bir etkiye sahip
olunacağı görüşü hakimdir. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri doğrultusunda STEM yaklaşımına
yönelik kapsayıcı eğitimler alması ve sınıflarında uygulayabilir düzeyde olabilmeleri için lisans
eğitimleri kapsamında okul öncesi eğitimine yönelik STEM temelli derslerin program dahil
edilmesinin hem öğretmenin hem de öğrencilerin bu becerileri edinebilmesi açısından gerekli olduğu
düşünülmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde de, okul öncesi öğretmenlerinin
genellikle meslek hayatına atıldıktan sonra STEM ile ilgili kurs ve seminerler katılma imkanlarının
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, STEM yaklaşımını okul öncesi öğretmenliği
lisans programına dahil etmek amacıyla okul öncesi öğretmen adaylarının bu konudaki görüşlerini
incelemek ve dersin ihtiyaç analizini gerçekleştirmektir.
Çalışmanın metodolojisi, nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasının natüralistik araştırma
yöntemidir. Natüralistik araştırmalarda araştırılan konu ya da olay, kontrol ve manipüle edilmeden
içerisinde bulunduğu doğal ortamında incelenmektedir. İçsel anlamları daha iyi ortaya çıkarabilmek
adına az kişiden derinlemesine bilgi edinilmeye çalışılır. Çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemi ile
seçilen 7 okul öncesi öğretmen adayından oluşmaktadır. Amaçlı örneklem belirlemede amaçlı ölçüt
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örneklemenin tercih edilmesi, okul öncesi öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencisi olarak okul
gözlemi yapmış olan katılımcılara ulaşılmasıdır. Araştırmanın verileri ise doküman analizi ve
araştırmacılar tarafından geliştirilmiş dört açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme
formu ile sınıf ortamında katılımcılardan toplanmıştır. Görüşme formu kapsamında okul öncesi
öğretmen adaylarına STEM hakkında fikirleri, daha önce bu alanda bir eğitim alıp almadıkları,
STEM’in okul öncesi dönem için gerekliliği ve faydaları, böyle bir eğitime ilerideki mesleki hayatları
için ihtiyaç duyup duymadıkları ile nedenleri ve STEM’i derslerinde uygulamaya yönelik isteklilikleri
hakkında görüşleri sorulmuştur. Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar içerik analizine tabi
tutularak, kodlar ve temalar oluşturulmuştur. Katılımcıların yanıtları incelendiğinde, STEM ve
kapsadığı disiplinler hakkında temel düzeyde bilgiye sahip oldukları ancak bu bilgilerin STEM’i
anlamlandırmak adına yetersiz olduğu görülmektedir. Okul öncesi eğitimde hem öğretmen olarak
kendileri hem de öğrencileri için bu eğitimi gerekli gördüklerini, mesleki gelişimleri ve öğrencileri
için faydalı olacağını düşündüklerini belirtmişlerdir. Daha önce STEM yaklaşımına yönelik bir eğitim
almadıklarını ancak böyle bir eğitime ihtiyaç duyduklarını söylemişlerdir. Öğrencilerin bu alanlara
olan ilgilerini artırabilecek, üst düzey düşünme becerilerini destekleyici, sanatın da entegre edildiği
ve okul öncesi çocukların gelişim düzeylerine uygun STEM eğitimine vurgu yapmışlardır. Hem
doküman analizi hem de öğretmen adayı görüşleri doğrultusunda okul öncesi öğretmenliği lisans
programı dahilinde bir STEM temelli ders içeriğine ihtiyaç olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, STEM, Öğretmen yetiştirme
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Developing a Unique ELT Curriculum For Teacher Education
Erdem Aksoy
İngilizce Öğretmenliği Ted Üniversitesi
erdem.aksoy@tedu.edu.tr

Abstract
In 2018, The Higher Education Council of Turkey (YOK) issued curricula to be implanted at faculties
of education nationwide. Courses were detailed and from a top-down perspective no education faculty
or program was given the freedom to prepare and implement a unique curriculum, so till 2021 all
faculties had to follow the same program. In 2021, YOK stated that faculties of education could
prepare and implement their own curricula taking into account framing requirements. Upon this
statement, TED University English Language Teaching Program was revised and a new curriculum
was developed taking into account the opinions of graduates, a large body of English language
teachers working at TED private schools, managers of these schools and representatives from the
Ministry of National Education as well as families and other stakeholders. On the other hand, recent
curricula changes and literature were analysed in various countries including USA, England, Australia,
South Korea and Finland. At the same time, a program guide that included information about how to
write program objectives, how to align them with national qualifications framework for higher
education in Turkey as well as TEDU institutional learning outcomes, and how to calculate ECTS
credits for courses was prepared and shared with the department staff. Result of participant opinions
and data gathered from the official documents of these countries were also shared with department
staff. Both participant opinions and document analysis results showed that there was a need for more
practice oriented courses where students could experience real teaching practices earlier in their
programs. In addition, skills based courses where student teachers could learn how to teach various
ELT skills separately appeared as a necessity to take part in the curriculum. Furthermore, the credit
structure of certain theoretical courses were suggested to include practice hours. In the initial stages of
this development process, first, faculty wise outcomes and then ELT program outcomes were written.
Following this, the content and delivery method of courses were decided and placed in the curriculum
document taking into account the criteria explained in the program guide. Then, course profiles for
each course in the program were developed as well as matrixes showing the alignment among faculty
and program wise outcomes with each course. As a result, a unique ELT curriculum was developed
and started to be implemented at TED University Faculty of Education-department of English
language teaching. The program offers a practicum teaching 1 course in the 1st year 2nd semester
where students experience their first school visits and explore the teaching profession. The program
also offers skills based teaching courses such as teaching grammar, reading, speaking, listening and
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writing skills separately rather than offering an overall methodology course. The program also is
aligned with the liberal education paradigm that TED University is following. According to this, core
curriculum courses from 6 different domains as science, sociology, humanities, literature, art, and
mathematics are added to the curriculum of English language teaching department. The program, thus,
were finalized comprising 50 courses, 138 national and 240 ECTS credits and implemented starting
with the freshmen students enrolled into the department in 2021.
Anahtar Kelimeler: Curriculum development, ELT Curriculum, teacher education
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Yükseköğretimde Kalite Çalışmalarına Dayalı Ders Tasarımları: Öğretmen
Deneyimleri
Nilay Kayhan 1,*, Necla Işıkdoğan Uğurlu 2 & Pelin Piştav Akmeşe 3
1
2

Özel Eğitim Öğretmenliği Ege Üniversitesi

Özel Eğitim Öğretmenliği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
3

Odyoloji Ege Üniversitesi
nilaykayhan@gmail.com

Özet
Yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren programlar, mezunlarına temel
yeterliklerin yanı sıra girişimci, yenilikçi, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden bireyler olarak,
eğitim gördüğü alan ile ilgili temel becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla programa
devam eden öğrencilerin bilgiyi beceri odaklı kullanabilen meslek elemanları olarak yetişmeleri önem
taşımakla birlikte; mesleğe dair alınan teorik ve uygulamalı derslerde öğretimi planlama, uygulama,
ölçme değerlendirmeye dair çalışmaların niteliği de öne çıktığı görülmektedir. Eğitim öğretim
hizmetlerinde görev alacak meslek elemanı yetiştiren pek çok lisans programının yanında özel eğitim
öğretmenliği lisans programı da önemli bir yer tutmaktadır. Özel eğitim öğretmenliği programına
öğrenciler, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında sözel puan türünde yerleşmektedir. Teorik ve
uygulamalı derslere dayalı bir eğitim sonucunda mezunların, özel gereksinimleri olan bireylerin
üretken, tam bağımsız, topluma aktif katılım gösterebilir, akademik, sosyal beceri, dil gelişimi ve
bütüncül bir bakış ile tüm gelişim alanlarında desteklenmelerinde meslek etiğini dikkate alarak
uygulamalar yapabilen öğretmenler olmaları hedeflenmektedir. Nitelikli yetkin, bilimsel ve etik
değerleri ön plana alan özel eğitim öğretmenlerinin yetiştirilmesinde temel bir paydaş olduğu
gerekçesi ile programda ders veren ve aynı zamanda mezun olduklarında öğretmen adaylarının
meslektaşları konumunda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görevli öğretmenlerin görüşlerine
başvurulan bu çalışma, nitel araştırma yönteminde desenlenmiştir. Araştırmada yükseköğretim
kurumlarında eğitim fakülteleri öğretmenlik eğitim programında kalite, akreditasyon süreçlerine
yönelik yapılan çalışmaların ders tasarımlarına yansımalarını/etkileri için Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı okullarımızda görev yapmakta olup birçok önemli deneyime sahip öğretmen görüşlerine
başvurulmuştur. Çalışmada a) Öğretmen eğitim programlarından mezun olmak, b) Eğitim fakültesi
öğretmenlik eğitim programında (özel eğitim öğretmenliği programı) 31. madde ile görevlendirilerek
ders yürütmüş/halihazırda yürütüyor olmak, c) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulda görevli olmak
d) Çalışmaya destek vermeye gönüllü olmak ölçütleri aranmıştır. Amaçlı örnekleme ile belirlenen 7
katılımcı 2021-2022 eğitim öğretim yılı dahil en az bir dönem özel eğitim öğretmenliği programında
en az bir (1) dersi teorik ve/veya uygulamalı ders kapsamında yürütmüştür. 8’i demografik 6’sı açık
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uçlu sorunun yer aldığı yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler, betimsel dökümleri
yapılarak içerik analizi ile analiz edilmiştir. Veri toplama sürecinde görüşmeler katılımcıların 5’i ile
yazılı geribildirim+mobil cihaz (telefon) görüşmesi; 2’si ile mobil cihaz aracılığı ile ses kaydı alınarak
elde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara eğitim düzeyleri, mezun olunan alan, görev yaptıkları okul türü,
kademe, lisans programında vermiş oldukları ders, hangi dersleri yürüttükleri ile bu derslerin
hazırlıklarında en sık başvurdukları kaynaklar/kişiler, vermiş/vermekte oldukları derslerde ortalama
sınıf mevcudunun kaç kişiden oluştuğu ile derslerin veriliş şekline dair sorular yöneltilmiştir. Açık
uçlu görüşme sorularında ise yükseköğretimde kalite çalışmaları hakkında ne düşündükleri, lisans
eğitim sürecinde yürüttükleri derslerde öğretimi planlama, uygulama açısından değerlendirmeleri
yöneltilmiş, öğretmen adaylarının lisans eğitimlerindeki derslerin tasarımında en etkili faktörlerin
neler olduğu ile öğretmen eğitimi programlarından mezunların mesleki yeterlikleri kazanmalarında,
kime ne tür sorumluluklar düştüğüne dair görüşlerini içeren sorular yöneltilmiştir. Katılımcıların,
Beklentiler-Rol ve Sorumluluklar, Deneyimler ve Etkili Geribildirim ile Kurumsal İşbirliği temalarında
analiz edilen görüşleri bulguları oluşturmaktadır. Yükseköğretim programında ders verme
sorumluluğu üstlenen öğretmenlerin en temel vurgusu kalite, akreditasyon kavramlarının bütün olarak
düşünülmesi gerektiği, yükseköğretim yaşamının fakülte-okul uygulamaları kapsamında düşünülerek
tasarlanması gerektiğidir. Öğretmen eğitiminde deneyimlerin, etkili geribildirimlerin önemine de
vurgu yapan katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul idarelerinin yükseköğretim kurumları
ile etkili işbirliği çalışmalarına yer vermesi gerektiğine dayalı görüşleri, program sorumluları örneğin
bölüm başkanı, araştırma görevlileri, diğer öğretim üyeleri ile etkili bir iletişim kurulması ile
paylaşımda bulunulmasının çok önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dönem başı ve sonu toplantıları
gerçekleştirildiğinde ders tasarımlarının da olumlu hale geldiğini ifade eden öğretmenler, çoğunlukla
ders tasarım süreçlerinde idari ve akademik beklentilerin öne çıktığını, özellikle dijital kaynakların
öğretmen eğitim programlarında etkili bir biçimde kullanılması gerektiğine yönelik çalışmaların
artması yönünde görüş bildirmişlerdir. Katılımcıların, yükseköğretimde kalite çalışmalarına yönelik en
temel önerilerinin öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda uygulamalarının
niteliklerinin yükseltilmesi, etkili geribildirim verilerek, fakültelerde mikro öğretim çalışmalarına yer
verilmesidir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen eğitim programı, Yükseköğretimde Kalite, Öğretmen,
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Fizik Öğretmenliği Lisans Müfredatlarında Matematik Alan Bilgisinin
Yıllara Göre Değişiminin İncelenmesi
Erol Süzük
Fizik Öğretmenliği Marmara Üniversitesi
erol.suzuk@marmara.edu.tr

Özet
Türkiye’de öğretmen yetiştirme konusu Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne kadar sürekli gündemde
olmuş ve öncelikli olarak niceliksel olarak öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla değişiklikler
yapılmıştır. En önemli değişiklik ise 1981 yılında çıkarılan Yükseköğretim Kanunu (2547 Sayı ve 6
Kasım 1981) ve bunu tamamlayan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname (41 Sayı ve 20 Temmuz 1982 tarih) ile Türkiye’deki tüm yükseköğretim kurumlarının
üniversitelere bağlanmasıdır. Böylece daha öncesinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmen
yetiştiren yükseköğretim kurumları da (İki yıllık eğitim enstitüleri ve 4 yıllık Yüksek Öğretmen
Okulları) üniversitelere bağlanmışlardır. Bu süreçten sonra ilk kez 1983-1984 eğitim-öğretim yılında
fizik öğretmenliği programı YÖK tarafından üniversitelere iletilmiştir. Öğretmen yetiştirmenin
üniversitelere devrinden 15 yıl sonra 8 yıllık zorunlu eğitimin başladığı 1997 yılında YÖK tarafından
eğitim fakülteleri de yeniden yapılandırılmış, eğitimin kalitesinin arttması için ortaöğretim
öğretmenlik programlarının yüksek lisans düzeyine çekilmesi, yurtdışına lisansüstü eğitim için
öğretim elemanı gönderilmesi ve staj uygulamaları için fakülte-okul işbirliğinin sağlanması gibi birçok
önemli değişiklikler yapılmıştır. 1997 yılında yapılan geniş değişiklikten 8 yıl sonra uygulama
sürecinde ortaya çıkan sorunlar çerçevesinde paydaşlardan gelen öneriler doğrultusunda 2006 yılında
programlarda yine düzenlemeler yapılmıştır. 2014 yılında ortaöğretim öğretmenlik programlarının
sürelerinin 4 yıla düşürülmesi nedeniyle yeni 4 yıllık programlar üniversiteler tarafından
oluşturulmuştır. Ancak sadece 4 yıl sonra 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ve Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023) göz önünde
bulundurularak tüm öğretmenlik programları YÖK tarafından yeniden güncellenmiş ve bu değişiklik
sürecinde Bolonya Sürecine uyum sağlamak için seçmeli derslerin oranı %25’e çıkarılmıştır.
Öğretmen yetiştirmenin fakültelere devrinden bu yana geçen 40 yıllık süreçte birçok kez programlar
güncellenmiştir. Ancak bütün bu güncellemeler sürecinde farklı alanların bir araya getirilmesi
üzerinde hiç durulmamıştır. Bu nedenle bazı dersler müfredatların güncellenmesinden olumsuz olarak
etkilenmiştir. Bu süreçte en çok etkilen derslerden birisi de matematik dersidir. Matematik dersi fizik
alanı için en önemli derslerden birisidir. Zira, fizik ve matematik her zaman güçlü bir şekilde ilişkilidir
ve tarih boyunca birbirinden yararlanmış ve birlikte gelişmiştir. Matematik, fizik dersi için
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kolaylaştırıcı bir araç olarak görülmekte veya fiziği anlaşılır bir şekilde temsil eden bir iskelet görevini
üstlenmektedir. Böylece matematik tarihsel süreçte fizik bilgisinin birincil itici gücüne
dönüşmüştür.Ancak yalnız matematik fiziği yönlendirmekle kalmamış, fizik de matematiği
yönlendirmiş ve fizikçiler matematiksel dili kullanarak onu geliştirmiştir. Bu iki disiplin arasındaki
yakın ilişki bir yük veya bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Mevcut öğretmenlik programlarında her
iki disiplinin anlayış olarak ayrı olarak ele alındığı ve aralarında düşük bilgi aktarımı olduğu
görülmektedir. Ancak fizik öğretmeni adayları için temel matematiksel işlem becerisi yeterliliklerine
sahip olmak her zaman önemlidir. Fen derslerindeki başarının önemli bir bileşeni temel matematiksel
becerilere sahip olmaktır. Halbuki ilgili alan yazında fizik öğretmen adaylarının temel matematiksel
becerilere sahip olamadığı bildirilmektedir. Bu amaçla bu çalışmada İstanbul’da bir devlet
üniversitesinde fizik öğretmenliği lisans programındaki farklı yıllarda yürütülen müfredatlardaki
matematik derslerinin dağılımı yıllara göre incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden
doküman analizi yöntemi ile yürütülmüştür. Elde edilen ilk sonuçlara göre matematik derslerinin
ağırlığının yıllar geçtikçe azaldığı görülmüştür. Çalışma verilerinin analizi henüz tamamlanmış olup
devam etmektedir.

Elde edilecek nihai sonuçlar ve ilgili alaz yazın ışığında fizik öğretmenliği

müfredatlarında matematik alan bilgisinin azalmasının etkisini giderek öneriler de bulunulacaktır.
Böylece fizik öğretmen adaylarının mezun oluncaya kadar matematiksel işlem becerilerini
kazanabilmeleri mümkün olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen yetiştirme, fizik lisans müfredatı, matematik alan bilgisi.
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Coğrafya Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerini
Kullanma Sıklıklarına İlişkin Bir Değerlendirme*
Barış Emre Kumru 1 & Okan Yaşar 2,*
1
2

Coğrafya Öğretmenliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Coğrafya Öğretmenliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi
okany@comu.edu.tr

Özet
Bu çalışmanın amacı; coğrafya öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri (AÖDT)
arasında yoğun olarak kullandıkları teknikleri ortaya çıkarmak ve bu teknikleri kullanırken
karşılaştıkları sorunları sıralamaktır. AÖDT geleneksel ölçme değerlendirme araçlarının aksine
öğretmen ile beraber öğrenciyi de değerlendirme sürecinde etkin bir yere konumlandırır ve
öğrencilerin bireysel farklılıkları ile gelişim düzeylerine duyarlı bir yapıya sahiptir. AÖDT
yapılandırmacı yaklaşımın doğasına uygun olarak öğrenme ürünün yanı sıra sürecini de
değerlendirmeye katar. Bu anlamda günümüz eğitim-öğretim sisteminin temel yapısına daha uygun
olan AÖDT’nin birçok alanda ve derste olduğu gibi Coğrafya dersinde de etkin bir şekilde
kullanılması zaruri hale gelmiştir. Araştırmada öğretmenlerin AÖDT içerisinde en yoğun olarak
kullandıkları teknikleri tespit etmek amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Sıklık anketinde AÖDT
arasında yer alan 16 tekniğin ismi yer almıştır. Anket beşli likert tipi ölçek kullanılarak geliştirilmiştir.
Ankette yer alan AÖDT’yi öğretmenlerin ne oranda kullandıkları “her zaman”, “sık sık”, “bazen”,
“nadiren” ve “hiçbir zaman” biçiminde cevaplayabilecekleri şekilde oluşturulmuştur. Anket; 20192020 ve 2020-2021 eğitim-öğretim yıllarında Tekirdağ iline bağlı merkez ilçe olan Süleymanpaşa ile
diğer ilçelerde (Malkara, Çerkezköy, Çorlu) görev yapan 30 coğrafya öğretmenine uygulanmıştır.
Çalışmada coğrafya öğretmenlerinin AÖDT’yi kullanma sıklıkları ve daha çok hangi AÖDT’yi
kullandıklarının tespiti araştırmanın temel problem cümlesini oluşturmaktadır.
Öğretmenlerin derslerde alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri (AÖDT) arasından en fazla
performans değerlendirme, proje, gözlem, sözlü sunum ve görüşme tekniklerini kullandıkları tespit
edilmiştir. Öğretmenlerin yönetmeliğe göre performans değerlendirme ve proje tekniklerini
kullanmakla yükümlü olmaları bu tekniklerin kullanım sıklığını artıran nedenler arasında
gösterilebilir. Yanı sıra performans değerlendirme ve proje teknikleri 2005 ve 2018 Coğrafya Dersi
Öğretim Programlarında yer almıştır. Öğrenciler hakkında doğrudan bilgi edinmenin en kolay
yollarından biri olması, öğrenciler hakkında daha gerçekçi bilgiler edinilmesi ve ek bir maliyet
gerektirmemesi gibi nedenlerden dolayı gözlem tekniğinin tercih edilmesi doğal görülmüştür. Sözlü
sunumun öğrencileri öğretim sürecinde en aktif kılan tekniklerden biri olması, öğrencileri araştırmaya
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sevk etmesi, uygulanması için ek bir zaman ve maliyet gerektirmemesi bu tekniğin öğretmenler
tarafından sıkça tercih edilmesinde etkilidir. Görüşme tekniğinin öğretmenler tarafından eskiden beri
bilinmesi, öğretmenlerin bu tekniğe aşina olmaları, öğrenciler hakkında doğrudan bilgi edinme imkânı
ve ek bir maliyet gerektirmemesi gibi hususlardan dolayı yoğun olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.
Çalışmada öğretmenler, performans değerlendirme tekniğini % 93, gözlem tekniğini % 80, proje
tekniğini % 73, görüşme tekniğini % 50, sözlü sunum tekniğini % 47 oranında “her zaman” ve “sık sık
kullanıyorum” şeklinde cevap vermişlerdir. Ankete katılan öğretmenlerin tamamı performans
değerlendirme, proje, gözlem ve sözlü sunum tekniklerini “hiçbir zaman kullanmıyorum” şeklinde
cevap vermemişlerdir.
Öğretmenlerin en az kullandıkları tekniklerin ise tutum ölçeği, yapılandırılmış grid, tanılayıcı
dallanmış ağaç, akran değerlendirme ve portfolyo (Öğrenci ürün dosyası) olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Tutum ölçeği, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç tekniklerini az
kullanmalarının sebepleri arasında; öğretmenler tarafından yeteri kadar bilinmemesi, hazırlanmasının
zaman alıcı olması ve deneyim gerektirmesi gösterilebilir. “Akran değerlendirme”nin az
kullanılmasına sebep olarak nesnel değerlendirme yapmanın kolay olmayışı gösterilebilir.
Öğretmenlerin ismini en çok bildikleri teknikler arasında yer alan portfolyo tekniğinin kullanımının
düşük oranda olduğu görülmüştür. Uygulanması için uzun bir zamana ihtiyaç olması (bazen bir
dönem, bazen bir yıl), süreçte öğrenci ve öğretmenler kadar ebeveynlere de sorumluluk düşmesi,
kullanımının öğrenciler için zaman zaman ek maliyet gerektirmesi gibi sebeplerle portfolyo tekniğinin
en az tercih edilen tekniklerden biri olduğu sonucuna varılmıştır.
Öğretmenlerin genel itibariyle AÖDT’ye ilişkin görüş ve düşüncelerinin olumlu olduğu, fakat
AÖDT’yi uygulama sürecinde çeşitli problemlerle karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler
tarafından AÖDT’nin kullanımının önündeki en önemli problemler arasında; AÖDT’yi hazırlamanın,
uygulamanın, değerlendirmenin zaman alıcı olması, ders saatlerinin yetersizliği, öğrenciden
kaynaklanan birtakım problemler (öğrencilerin akademik profillerinin düşük olması, öğrencilerin
hazırcılığa ve ezberciliğe alışmış olmaları, AÖDT’ye ilişkin olumsuz tutumları), eğitim sisteminin
geleneksel ölçme değerlendirme araçları temel alınarak yapılandırılması, üniversiteye giriş sınav
sistemi, sınıf mevcutlarının fazla olması, okulun fiziki ve ekonomik imkânlarının yeterli olmaması gibi
hususlar gösterilmiştir.
Araştırmada öğretmenlerin AÖDT’nin daha fazla ve daha etkin kullanılması için; ders saatlerinin
artırılması, hizmet içi eğitim kurslarının veya seminerlerin verilmesi, okulun fiziki ve ekonomik
imkânlarının iyileştirilmesi, yardımcı kaynak verilmesi, EBA’da AÖDT ile ilgili etkinliklerin
oluşturulması, müfredatın sadeleştirilmesi, sınıf mevcutlarının azaltılması gibi hususlarda çalışmalar
yapılması gerektiğini ifade ettikleri tespit edilmiştir.
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*Bu bildiri; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde kabul edilen “Coğrafya Ders Kitaplarının
Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Bakımından İncelenmesi ve Coğrafya Öğretmenlerinin
Sözü Edilen Teknik ve Uygulamalara İlişkin Görüşleri” adlı Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Coğrafya Dersi, Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme, Alternatif Ölçme ve
Değerlendirme
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Mediating between Theory and Practice: Pre-service EFL Teachers’
Perceptions of Their Mentors
Gülümser Efeoğlu 1,* & Hatice Gülru Yüksel 1
1

İngilizce Öğretmenliği Yıldız Teknik Üniversitesi
gefeoglu@yildiz.edu.tr

Abstract
Practicum in English Language Teaching programs is critical in preparing pre-service teachers for the
teaching profession since it poses the first tension between theory and practice. Mentors at schools are
prominent figures in pre-service teachers’ career development as they provide feedback and guidance
to calm down this tension. In line with the theoretical shift in learning theories from behaviorist to
constructivist, mentoring practices in second language teaching contexts have also been transformed
into a “co-construction of professional identities” (Asencion Delaney, 2012). Hence, to unravel this
entangled process, the mentor-mentee relationship calls for further scrutinization. The current study
intends to identify pre-service English teachers’ expectations of their mentors and to understand how
they position their mentors in their construction of professional identities. Seventy pre-service English
teachers who are senior university students at a state university in Istanbul participated in the study on
a voluntary basis. They were all attending state schools for six hours a week for the practicum course.
Data were collected through an online questionnaire and focus group interview in spring semester of
2021 – 2022 academic year. The online questionnaire consisted of five subsections based on Hudson’s
(2005, 2013) Five-Factor Model of Mentoring: Personal Attributes, System Requirements,
Pedagogical Knowledge, Modelling, and Feedback. A focus group interview was administered to eight
pre-service teachers to triangulate the data. Qualitative data analyses were carried out based on the
concurrent emergent themes. According to preliminary findings, pre-service teachers were highly
conscious of the underlying mechanisms for every step taken in the classroom setting in line with the
Modeling factor. In particular, they stated they had the chance to observe clearly how their mentors
establish a positive rapport with their students, how they manage the classroom, how they conduct a
well-designed session. Preliminary findings have revealed that pre-service teachers reported more
details related to Modelling factor since they were highly conscious of the underlying mechanisms for
each and every step that their mentor took in the classroom. This finding provided further support to
what Orsdemir and Yıldırım (2020) found in their study, highlighting the significance of modelling in
their professional identity formation. Furthermore, results indicated that pre-service teachers believe
that the pedagogical knowledge of their mentors falls short of producing more engaging lessons. This
belief might be related to the pandemic and resultant online/distance education, as pre-service teachers
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had the opportunity to utilize a range of tools during this period, which supposedly increased their
expectations in face-to-face teaching contexts.
Keywords: English Language Teaching; mentor; pre-service teachers; practicum
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İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Matematik Derslerine
Kültürün Dahil Edilmesine Yönelik Görüşleri
Canan Şişman
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Yıldız Teknik Üniversitesi
canansismn@gmail.com

Özet
Sınıflar kültürel öğelere sahip topluluğun bir parçasıdır ve içinde bulundukları topluluklardan izole
edilemezler. Etnomatematik, okul müfredatından matematiksel kavramları öğrencilerin kültürel ve
günlük deneyimleri ile ilişkili olacak şekilde sunar, böylece anlamlı bağlantılar kurma becerilerini
geliştirir ve kavramların anlaşılmasını güçlendirili (Rosa ve Orey 2011).Etnomatematiğin çıkış noktası
ve amaçladıklarını incelediğimizde bize farklılıklara saygı duymayı, birlikte hareket edebilmeyi,
dayanışmayı kısacası daha iyi bir toplumu vadettiğini görmekteyiz. Bunun yanında, araştırmalar
etnomatematik yaklaşımının matematik öğretimini öğrenciler için daha anlamlı hale getireceğini,
öğrencilerin derse karşı daha olumlu bir tutum geliştireceğini ve dolayısıyla eğitimin genel kalitesinin
yükselebileceğini göstermektedir. Bulunduğumuz çağda öğrencilerimizin matematiksel olarak akıl
yürütmeyi öğrenmiş olmaları büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin hayata hazır olabilmeleri
için matematiği doğru bir şekilde öğrenmeleri gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden etnomatematik
yaklaşımının sınıflarda efektift bir şekilde uygulanması gerektiği ve bu yönde çalışmalar yapılması
gerektiğini düşünüyoruz. Bu araştırmada ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik
derslerine kültürel öğelerin dahil edilmesinin önemine yönelik görüşlerinin ortaya çıkarılması
amaçlanmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Kültür ve Matematik dersini almakta
olan 47 üçüncü sınıf öğrencisinin katıldığı araştırmada uzman görüşü alınarak hazırlanan açık uçlu
sorulardan oluşan bir anket uygulanmış ve betimsel analiz yöntemine göre analiz edilmiştir. Benzeşik
örnekleme ise katılımcıların araştırma problemiyle ilgili olarak evrende yer alan bir alt gruptan
oluşmasıdır (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel; 2008). Bu çalışmada da
Kültür ve Matematik dersini alan öğrencilerin seçilmesinin nedeni dersin içeriği ve araştırma
konusunun paralel olmasıdır. Ankette; “Etnomatematik nedir? Kültür’ün matematik derslerine entegre
edilmesinin önemi nedir?” soruları sorulmuştur. Bu sorularla öğretmen adaylarının matematik
derslerine kültürün dahil edilmesine yönelik görüşlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.Araştırma
bulgularında öğretmen adaylarının kültürün matematik derslerine entegre edilmesini önemli
bulduklarını ve bunu öğrencilerin matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirecekleri, öğrenmede
kalıcılığın artacağı ve kültürel farkındalık kazandıracağı şeklinde açıkladıkları görülmüştür. Öğretmen
adayları bunların yanında ilişki kurma becerisi, motivasyon, ilgi ve katılım, somutlaştırma, farklı bakış
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açısı kazanma ve matematiksel düşünme becerileri gibi ifadeleri sıkça kullanmışlardır. MEB
matematik programının amaçlarına baktığımızda öğrencilerde, matematiğin insanlığın ortak bir değeri
olduğunun bilincini kazandırmayı hedeflediklerini görmekteyiz (MEB, 2018). Etnomatematik
yaklaşımının matematik derslerine entegrasyonuyla dersler öğrenciler için daha anlamlı hale
gelebilecek ve eğitimin genel kalitesi de yükselecektir. Sunzuma (2018), etnomatematik yaklaşımının
geometri öğretimine entegrasyonun özellikle öğrencilerin geometri performanslarını iyileştirmek için
faydalı olduğunu söylediği çalışmasında hizmet içi matematik öğretmenlerinin etnomatematik
yaklaşımını geometri dersine entegre etmeye hazı olup olmadıklarını araştırmıştır. Etnomatematiğin
geometri derslerine entegrasyonunda öğretmenlerin kaynak eksikliği, kültürel çeşitlilik, etnomatematik
yaklaşımı hakkında bilgi eksikliği ve hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin değişime direnç
göstermeleri gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığını söylemiştir. Araştırma öğretmenlerin
etnomatematik yaklaşımını derslerinde uygulayabilmeleri ve başarılı entegrasyon için öğretmenleri
desteklemek gerektiğini ve kaynak sağlamasını önermektedir. Yaptığımız araştırmada da öğretmen
adaylarının etnomatematik yaklaşımının derslere entegre edilmesine olumlu baktıkları ve öğrencilerin
etnomatematik yaklaşımı sayesinde matematik derslerine karşı olumlu tutum geliştirecekleri,
öğrenmede kalıcığın artacağı, kültürel farkındalık kazanılacağı, motivasyon, ilgi ve derse katılımın
artacağı ve matematiksel düşünme becerilerini geliştireceği gibi katkıları olacağını düşündükleri
görülmüştür.

Öğretmenlerin

derslerinde

etnomatematik

yaklaşımını

başarılı

bir

şekilde

uygulayabilmeleri için desteklenmeleri ve bunun için kültürün öğelerinin müfredata dahil edildiği
kaynak çalışmaları yapılması gerektiğinini düşünmekteyiz.Yüksek lisans tezininin bir parçası olan bu
çalışma, amacı ve elde ettiği sonuçları esas alındığında etnomatematik ve kültürel matematik
çalışmalarına da ışık tutacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kültür ve matematik, etnomatematik, disiplinlerası eğitim, öğretmen eğitimi
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Ortaokul Müzik Dersi Öğretim Programının 21. Yüzyıl Becerileri
Açısından İncelenmesi
Gülce Denizkurdu 1,* & Cevat Eker 2
Eğitim Bilimleri Bölümü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

1
2

Eğitim Bilimleri Bölüm Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
gulcedenizkurdu@gmail.com

Özet
20.yüzyılda

başlayan

ve

son

yüzyılda

devam

eden

yenilikler

yaşamın

her

alanını

etkilemektedir. Dünyadaki değişimlere ayak uydurmak yön verebilmek için bireyler hayatlarının her
alanında öğrenmeye devam etmelidirler. Dünyadaki hızlı gelişimler, yeni bilgilerin, yeni
teknolojilerin, yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. .21.yüzyılda yaşanan bu
gelişmeler eğitimin her alanında değişime neden olmaktadır.Bu araştırmanın amacı, Ortaokul Müzik
öğretim programı kazanımlarını 21. yy becerileri açısından incelemektir. Araştırmada incelenen
doküman, ortaokul müzik dersi öğretim programıdır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden
doküman incelemesi kullanılarak yapılmış ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile
çözümlenmiştir. Verilerinin analizinde hata olasılığını azaltmak için uzman görüşüne başvurulmuştur.
Araştırma sonucunda Müzik dersi öğretim programında 5, 6, 7. ve 8. sınıf kazanımları incelendiğinde
en fazla Yaşam ve Meslek Becerilerine yer verildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan hareketle
müzik dersi öğretim programında 21.yy becerilerine kazanımlarda yer verilmiş; fakat dengeli bir
dağılım yapılmamıştır. Bazı beceri alanlarına fazla yer verilirken bazı alanlara ise az yer verildiği
görülmüştür. Araştırmanın bulguları doğrultusunda 21.yy becerilerinin öğretim programlarındaki
kazanımlara dengeli bir biçimde dağıtılmasına ve daha fazla yer verilmesine yönelik öneriler
getirilmiştir.
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Ortaokul Öğrencilerin Okuma Motivasyonlarının İncelenmesi
Osman Aslan
Sınıf Öğretmenliği Turhal Bilim ve Sanat Merkezi
oaslan5858@gmail.com

Özet
Okuma işi, oldukça karmaşık bir süreçtir. Okuma, bireyin yazı ve sembolleri görerek ya da dokunarak
beyne iletmesi ve anlamlandırma süreci olarak ifade edilebilir. Motivasyon ise, insanları davranışa iten
güçtür. Bireyler motivasyonları düzeyinde davranışlarında devamlılık gösterir, davranışlarının
şiddetini belirler. Okuma motivasyonu ise, bireyin okumaya karşı ortaya koyduğu davranışın düzeyi,
şiddeti devamlılığı olarak ifade edilebilir. Diğer bir ifade ile okuma motivasyonu, okurun okuma
faaliyetine başlayabilmesi için onu iten güç ya da hazırlıktır. Ancak günümüzde, özellikle çocukların
dikkatini çekebilecek, onları farklı davranışlara itecek, motive edecek o kadar çok etken varken
okumaya motive olup olmadıkları merak konusu olmuştur. Bu çalışma ile birlikte öğrencilerin okuma
motivasyon durumları araştırılacaktır.
Bu çalışmanın amacı, özel yetenek tanısı alarak Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören ortaokul
öğrencilerinin okuma motivasyonlarının incelenmesidir. Nicel araştırma yöntemi kullanılarak
yapılandırılan bu çalışmanın araştırma deseni ise tarama modelidir. Tarama araştırması ile özel
yetenekli ortaokul öğrencilerin okuma motivasyonu düzeyleri ile ortalama yeteneğe sahip olan
ortaokul öğrencilerinin okuma motivasyonu düzeyleri arasındaki ilişki ortaya çıkarılacaktır.
Araştırma verilerinin toplanması için seçkisiz olmayan örnekleme yaklaşımından amaçlı örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemine uygun olarak veriler Tokat ve Turhal ilçesinde
eğitime devam eden ortaokul 5., 6., 7. ve 8.sınıf düzeyindeki özel yetenek tanısı alıp Bilim Sanat
Merkezine giden öğrenciler ile ortalama yeteneğe sahip olup normal eğitime devam eden ortaokul
öğrencilerinden elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 71’i Bilim ve Sanat Merkezlerinde
eğitime devam devam eden özel yetenekli öğrenci, 96’sı ortaokullarda eğitime devam eden ortalama
yeteneğe sahip öğrencileri olmak üzere toplam 167 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler öğrencilerinden
‘Okuma İç Motivasyonu’ ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Toplam 18 maddeden oluşturulan ölçek,
dörtlü likert tipindedir. Üç faktörlü yapıdan oluşturulan ölçeğin alt boyutları ise; merak boyutu, azim
boyutu ve ilgi boyutlarından oluşmaktadır. Okuma iç motivasyonu ölçeğinin Alpha güvenirlik
katsayısı .95 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarına ait güvenirlik katsayısı ise; merak
boyutunda .88, azim boyutunda .87, ilgi boyutunda ise .93 bulunmuştur.
Ölçeklerden elde edilen veriler JAMOVİ 1.8.1 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin
analizine başlanmadan önce verilere yönelik olarak normallik testleri uygulanmıştır. Normallik testleri
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sonucunda verilerin normal dağılmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden verilerin analizinde Man Whitney
U testi uygulanmıştır. Ayrıca araştırmada ölçeğin alt boyutları olan merak, ilgi ve azim faktörlerine
yönelikte analizler de yapılmıştır.
Araştırmanın sonucunda öğrencilerin toplam okuma motivasyonu puan ortalamaları 2.79, özel
yetenekli öğrencilerin okuma motivasyonu puan ortalamaları 2.92, normal eğitime devam eden
ortaokul öğrencilerinin okuma motivasyonu puan ortalamaları ise 2.69 bulunmuştur. Cinsiyet
değişkenine göre ise kız öğrencilerinin okuma motivasyonu puan ortalamaları 2.98, erkek öğrencilerin
okuma motivasyonu puan ortalamaları ise 2.61 bulunmuştur. Özel yetenekli tanısı alan kız
öğrencilerin toplam okuma motivasyonları ve ölçeğin azim alt boyutundaki motivasyonları, erkek
öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. İlgi ve merak boyutunda ise anlamlı fark
tespit edilmemiştir. Özel yetenekli çocukların toplam okuma motivasyonları ile ölçeğin azim
boyutunda, ortalama yeteneğe sahip çocuklara göre anlamlı fark görülmemiştir. Ancak ölçeğin ilgi ve
merak boyutunda özel yetenekli çocukların lehine anlamlı fark tespit edilmiştir. Normal eğitime
devam eden kız öğrencilerin okuma motivasyonları ile erkek öğrencilerin okuma motivasyonları
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Öğrencilerin puan ortalamalarına bakıldığında
bu farkın kız öğrencilerinin lehine olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda öğrencilerin toplam
okuma motivasyonları iyi düzeyde çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özel Yetenekliler, Okuma Motivasyonu, Temel Eğitim.
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Öğretmenler Covid-19 Pandemisinde 8. Sınıf Fen Konularını Öğretirken
Hangi Materyallere İhtiyaç Duydular?
Edanur Kerimoğlu 1, Rümeysa Şahin 1 & Seda Çavuş Güngören 1,*
1

Fen Bilgisi Öğretmenliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
scgungoren@comu.edu.tr

Özet
Fen bilimleri dersinin en temel amacı fen okuryazarı bireyler yetiştirmektir. Fen okuryazarlığı ile
bireylerin bilimin doğasını ve bilimsel bilgilerin nasıl elde edildiğini anlamaları, temel fen
kavramlarını edinmeleri, etraflarındaki Dünya hakkındaki merak duygularını sürdürmeleri için gerekli
olan beceri, tutum, değer, anlayışı kazanmaları, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları
hedeflenmektedir (MEB, 2013, 2018). Covid-19 pandemisi sadece sağlığımızı değil eğitim gibi
hayatımızın

pek

çok

odağını

etkilemiştir.

Pandemi

sürecinde yürütülen

uzaktan

eğitim

uygulamalarında yine fen okuryazarı bireyi yetiştirmek için öğretmenler ellerinden geleni yapmaya
çalışılmışlardır. Örneğin Bostan Sarıoğlan, Altıntaş ve Şen (2020) fen öğretmenlerinin deneyleri EBA
uygulamasından video izleme, öğrenciler ile animasyon, simülasyon, gösteri deneyi gibi farklı
etkileşimler yaratmaya çalıştıklarını belirlemiştir. Ancak fen eğitimin yaparak yaşayarak ve aktif
öğrenme

ortamında

gerçekleşmenin

avantajları

düşünüldüğünde

uzaktan

eğitimde

bunu

gerçekleştirmenin zor olduğu, uzaktan eğitimde deney yapmanın yüz yüze eğitime göre daha az etkili
olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir (Bostan Sarıoğlan, Altıntaş ve Şen, 2020). Uzaktan eğitimde
kullanılan materyallerin içeriği ve kullanılan materyaller konusunda hem öğretmenler hem de
öğrenciler gerekli iyileştirmelerin yapılması konusuna dikkat çekmekte, özellikle öğretmenlerin
uzaktan eğitimde ihtiyaç duyacağı ilave içerik ve materyal desteğinin sağlanması gerekmektedir
(TEDMEM, 2020). Bu araştırma da özellikle bu psikolojik olarak da zor olan bu süreçte sınava
hazırlanmak zorunda olan 8. sınıf öğrencilerinin diğer sınıf düzeylerine göre daha fazla materyale
ihtiyaç duydukları düşünülerek tasarlanmıştır. Bu nedenle araştırmanın amacı; Covid-19 pandemisinde
8. sınıf düzeyinde fen öğretimi yapan öğretmenlerin konulara göre hangi materyallere ihtiyaç
duyduklarının tespit edilmesidir. Araştırma durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Katılımcılar ölçüt
örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Söz konusu ölçüt uzaktan eğitimin Nisan 2020-Nisan 2021
sürecinde 8. sınıf derslerini yürütmüş olmaları, farklı mesleki deneyimlere sahip olmaları olarak
belirlenmiştir. Araştırmaya toplam 23 katılımcı katılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen
açık uçlu sorulardan oluşan form ve yarı yapılandırılmış görüşmeler (5 öğretmen) aracılığı ile
toplanmıştır. Öğretmenlerin 8. sınıfa ait yedi ünite için ne tür materyaller kullandıkları ve hangi
materyallere ihtiyaç duydukları yönünde 14 soru yöneltilmiştir. Veriler betimsel ve içerik analizi
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yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin mesleki
deneyimleri dikkate alındığında ihtiyaç duyulan materyaller konusunda bir farklılık olmadığı
belirlenmiştir. Görüşmeler sonucunda, öğretmenlerin ders içinde kullandıkları materyaller haricinde ek
materyallere ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin yıllara göre deneyimlerine
bakıldığından ortak olarak etkileşimli uygulamaların içeriğinin güncel müfredata uygun olmadığını,
öğrenci düzeyinin altında ya da daha üst seviyeye sahip olduğunu ve bu yüzden farklı etkileşimli
uygulamalar ve videolara ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Pandemi sürecinde öğrencileri ekrana
bağlamanın zor olduğunu ve isteksizliklerinden kaynaklı doğan problemi ortadan kaldırmak istedikleri
için ek materyal gereksinimi duyduklarını belirtmişlerdir. EBA platformundan yeteri kadar verim
alınamadığı, soru çeşidi ve sayısı bakımından yetersiz olduğu için etkileşimli uygulamalara
başvurulmuştur. Bağlantı kaynaklı sorunlardan dolayı tüm öğrencilere ulaşım sağlanamadığı bu
yüzden Whatsapp gibi uygulamalar üzerinden paylaşımlar yapmak için konu özeti içeren PDF’lere
ihtiyaç duydukları belirtilmiştir. Pandemi sürecinde daha fazla deneye ihtiyaç duyma sebepleri
arasında bazı deneylerin öğrencinin yalnız yapabileceği düzeyde olmaması ya da malzemelerin kolay
bulunmamasından kaynaklı olarak daha fazla animasyonlara olan ihtiyaç artmıştır. Öğretmenler
uygulamaları derse giriş kısmında öğrencilerde merak uyandırmak ve dikkat çekmek için,
değerlendirme kısmında ise öğrencilerin seviyelerini ve ne kadar anladıklarını ölçmek için ekstra
materyallere ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda
öğrenci düzeyleri dikkate alınarak video ve interaktif deneylerin, animasyonların ve konu özetlerinin
hazırlanılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fen öğretimi, 8. sınıf, materyal ihtiyacı, uzaktan eğitim, pandemi
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Dağıtımcı Liderlik ve İş Doyumu İlişkisinde Öğretmen Özyeterliği ve
İşbirliğinin Aracı Rolleri
Bahar Yakut Özek 1,* & Hilal Büyükgöze 2
1
2

Eğitim Bilimleri Hacettepe

Eğitim Yönetimi Hacettepe Üniversitesi
yakutbah@gmail.com

Özet
Günümüzde hemen her alandaki rekabetçi ve bilgiye dayalı işgücü arz-talep ilişkisi hızlı değişimleri
de beraberinde getirmektedir (Walumbwa, Muchiri, Misati, Wu ve Meiliani, 2017). Bu duruma uyum
sağlayabilmek amacıyla ülkeler eğitim sistemlerinde reformlar uygulayarak güncel gelişmelere ayak
uydurmaya çalışmaktadır (Sun ve Xia, 2018). Gelişen ve değişen koşullarda başarılı olabilmek adına
eğitim sistemlerinin her kademesindeki yöneticilerin de liderlik becerilerini geliştirmeleri önemli
görülmektedir (Harris 2004, 2008). Bu bağlamda, özellikle son 20 yıldır okul yöneticilerini birey
düzeyinde yönetici ya da lider olarak konumlandıran söylemler yerini daha çok işbirlikçi ve
paylaşımcı liderlik modellerine bırakmıştır (Gronn, 2010; Hallinger ve Heck, 2009; Liu, Bellibaş ve
Gümüş, 2021; Liu ve Printy, 2017; Spillane, 2006; Spillane, Harris, Jones ve Mertz, 2015).
Okul liderliğine yönelik algının ve tartışmaların yön değiştirmesi ile birlikte okul etkililiği ve
gelişimine ilişkin geliştirilen liderlik modellerinden dağıtımcı liderlik yaklaşımı ön plana çıkmıştır
(Hartley, 2010). Eğitim yönetimi ve liderlik alanındaki araştırma sonuçları, okul müdürünün dağıtımcı
liderlik davranışları ve uygulamalarının öğretmenlerin okuldaki günlük uygulamalarına, sınıf içindeki
etkililiklerine ve özellikle duyuşsal temelli faktörleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediğini
göstermiştir (örn. Mayrowetz, 2008; Pietsch, Tulowitzki ve Koch, 2019; Sun ve Xia, 2018; Thien,
2019). Bu noktadan hareketle, dağıtımcı liderlik, işbirlikçi bir okul atmosferi sağlayarak okul
personelinin bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktarmalarını ve böylelikle etkileşimli bir şekilde
çalışmalarını sağlayabilir (Gronn, 2010; Irvine, 2021; Thien ve Adams, 2019; Tian, Risku ve Collin,
2016). Ayrıca dağıtımcı liderlik, öğretmenlerin okuldaki karar alma süreçlerine katılabilecekleri ve
liderlik davranışları sergileyebilecekleri bir okul iklimi ve ortamı yaratarak öğretmenlerin iş
doyumunu güçlendirebilir (Hulpia, Devos ve Rosseel, 2009; Liu, Bellibaş ve Gümüş, 2021; Liu ve
Werblow, 2019; Pietsch, Tulowitzki ve Koch, 2019; Sun ve Xia, 2018).
Ampirik araştırma ve ilgili alanyazına dayalı olarak mevcut araştırmada, okul müdürünün dağıtımcı
liderlik davranışları ve uygulamaları, öğretmen özyeterliği, öğretmen işbirliği ve iş doyumu arasındaki
ilişkilerin kapsamını ve düzeyini daha iyi anlayabilmek hedeflenmiştir. Bu kapsamda, (1) Okul
müdürünün dağıtımcı liderlik davranışları, öğretmen özyeterliği, öğretmen işbirliği ve iş doyumu
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arasındaki ilişkiler nasıldır? ve (2) Öğretmen özyeterliği ve öğretmen işbirliği, okul müdürünün
dağıtımcı liderlik davranışları ile öğretmen iş doyumu arasındaki ilişkiye aracılık etmekte midir?
araştırma sorularına yanıt aranmıştır.
Araştırma kapsamında, Türkiye genelindeki öğretmenleri temsil edecek şekilde Uluslararası Öğretim
ve Öğrenim Anketi (TALIS) 2018 verisi üzerinde yol analizi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 48
ülkenin veri seti havuzundan Türkiye veri seti seçilmiş ve ayıklanmış, analizler de 19089 öğretmenden
oluşan bu veri seti üzerinde gerçekleştirilmiştir. TALIS 2018 veri setinden öğretmen düzeyinde
dağıtımcı liderlik, öğretmen özyeterliği, öğretmen işbirliği ve iş doyumundan oluşan dört değişkene ve
bazı bağlamsal kontrol değişkenlerine ilişkin tek-düzeyli veri kullanılmıştır. Elde edilen veriler ile
öğretmenlerin dağıtımcı liderlik algılarının iş doyumları üzerindeki etkisini analiz etmek amacıyla
YEM modeli kurulmuştur. Modelde öğretmenlerin algıladığı dağıtımcı liderlik bağımsız değişken,
öğretmenlerin özyeterlik algısı ve işbirliği aracı değişkenler, iş doyumu ise araştırmanın bağımlı
değişkeni olarak belirlenmiştir. Analizler doğrultusunda ulaşılan araştırma sonuçları, (1) dağıtımcı
liderliğin öğretmen iş doyumunun önemli bir yordayıcısı olduğunu, (2) öğretmen özyeterliği ve
işbirliğinin dağıtımcı liderlik ile iş doyumu arasındaki ilişkiye istatistiksel ve pozitif yönde aracılık
ettiğini ve (3) önerilen kavramsal modelin öğretmen iş doyumundaki toplam varyansın %45’ini
açıkladığını göstermiştir. Bu araştırma ile, öğretmenlerin okuldaki karar verme süreçlerinde söz sahibi
olması ve sorumluluk verilmesi durumunda iş doyumlarının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: dağıtımcı liderlik, iş doyumu, öğretmen özyeterliği, öğretmen işbirliği.
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İlkokul Öğrencilerinin İzledikleri Dizi Filmlerin Oyunlara Yansımasına
Yönelik Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi
İsmail Gelen 1,* & Dilek Balcı 1
1

Eğitim Programları ve Öğretimi Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ismailgelen@omu.edu.tr

Özet
Bu araştırma ilkokul öğrencilerin izledikleri dizi filmlerin oynadıkları oyunlara yansımasına yönelik
öğretmen ve veli görüşlerinin belirlenmesi ve örtük programa katkı sağlaması amacıyla yapılmıştır.
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. İlkokul öğretmenlerinin ve çocuğu ilkokulda
öğrenim gören velilerin ve ilkokulda görev yapan öğretmenlerin, dizi filmlerin oyunlar üzerindeki
yansımasına yönelik görüşlerini almak için nitel araştırma yöntemi ve desen olarak olgu bilim
(fenomoloji) kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlere “İlkokul Öğrencilerinin İzledikleri Dizi
Filmlerin Oyunlara Yansımasına Yönelik Öğretmen Görüşleri”, velilere ise; ” İlkokul Öğrencilerinin
İzledikleri Dizi Filmlerin Oyunlara Yansımasına Yönelik Veli Görüşleri” görüşme formu
uygulanmıştır. Araştırmanın çeşitliliğini sağlayabilmek için velilerden ve öğretmenlerden oluşan
çalışma grubu farklı yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, mesleklere sahip 2020-2021 eğitim öğretim
döneminde öğrenim gören Samsun ili sekiz ilçesinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin sınıf
öğretmenleri ve velilerinden oluşmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 61 veli, 61 öğretmenden
oluşmuştur. Görüşme formlarının geçerlilik ve güvenirliğini belirlemek amacıyla görüşme soruları
belirlenmeden önce katılımcılarla uzun süreli bir etkileşim sağlanmıştır.

Görüşme soruları

hazırlanırken ilk olarak konunun amacına uygun olarak (literatür taraması yapılarak) taslak maddeler
oluşturulmuştur. Oluşturulan taslak maddeler uzman görüşüne sunularak, uzman görüşü doğrultusunda
maddelere bazı eklemeler ve düzenlemeler yapılmıştır. Böylece araştırmanın inandırıcı olduğu
görülmüştür. Araştırma sorularının geçerlilik ve güvenirliliğini, anlatımı ve dili açısından bir problem
olup olmadığını tespit etmek üzere on öğretmen ile pilot görüşme yapılmıştır. Pilot uygulama
sonucunda tekrar düzeltmeler yapılarak görüşme formuna son şekli verilerek uygulamaya
konulmuştur. Araştırmanın analizini yapmak için MAXQDA 22 nitel veri analizi programı
kullanılmıştır. MAXQDA 22 programında ilk araştırmada elde edilen verilerin analizi için çalışmaya
katılan öğretmenler Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5 vb. veliler V1, V2, V3, V4, V5 vb. olarak kodlanmış ve
öğretmenlerin ve velilerin görüşme sorularına verdikleri yanıtlar olduğu gibi Microsoft Word
programı kullanılarak yazılı hale getirilmiştir. Bu veriler MAXQDA 22 programına aktarılmış.
Araştırmada elde edilen veriler satır satır okunarak, ana temalar ve kodlar oluşturulmuştur. Elde edilen
veriler görsel şemalar ile aktarılmıştır. Son olarak doğrudan alıntılar ile öğretmen görüşlerine yer
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verilmiştir. Öğretmenlerin görüşme sorularına verdikleri yanıtlar doğrultusunda oluşturulan tema ve
kodlara göre öğretmenlerin ve velilerin ilkokul öğrencilerinin izledikleri dizi filmlerin oyunlarına
yansımasına yönelik görüşleri belirlemeye çalışılmıştır. Öğretmen ve velilerden elde edilen
görüşmeler sonucunda yapılan analizler sonucunda, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin günde ortalama 3-4
saat televizyon izledikleri ve televizyonda çoğunlukla dizi film ve çizgi film izlemeyi tercih ettikleri
sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler ile yapılan görüşmeler sonucunda dizi filmlerin çocuklar üzerinde
çoğunlukla olumsuz etkisi olduğuna ulaşılırken, veliler dizi filmlerin tarihi öğretme, dil gelişimini
destekleme gibi daha çok olumlu etkileri olduğundan bahsetmiştir. Veliler ve öğretmenlerden elde
edilen veriler çocukların izledikleri dizilerdeki şiddet içerikli olayları oyunlaştırdıkları, oyunlarında
izledikleri dizi film karakterlerini taklit ettikleri, oyuncak tercihlerinde dizi filmlerden etkilendikleri
sonuçları ile birbirlerini desteklemiştir. Çocukların dizi filmlerde gördükleri olayları gerçekmiş gibi
algılayarak benimsemeleri, oradaki karakterleri iyi ya da kötü sorgulamadan kendilerine örnek
almaları, dizi filmlerde gördükleri şiddet, cinsellik ve ahlaki değerlere uygun olmayan olayları
konuşmalarında, oyunlarında yansıttıkları görülmüştür. Araştırmamız da dizi filmlerden etkilenerek
oluşturulan oyunların ise genellikle savaş, dövüş, ölüm içeriklerini barındırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Örtük program kapsamında değerlendireceğimiz dizi etkili çocuk oyunları, dizi filmlerin çocuk
oyunlarına

kadar

etki

ederek

çocuğunu

karakter

gelişimini

etkilediğinin kanıtı

olarak

değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: İlkokul, dizi film, oyun
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İlkokul 1. Sınıf Ana Dili Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması:
Türkiye ve İngiltere
Gülşah Açıkgöz 1,* & Midrabi Cihangir Doğan 2
1
2

Sınıf Öğretmenliği Yıldız Teknik Üniversitesi

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi
gacikgoz@yildiz.edu.tr

Özet
Ana dili dersi bütün öğretim programlarının merkezinde yer alan temel bir derstir. Öğrenciler bütün
eğitim ve öğretimleri sürecinde anadillerini kullanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin günlük hayatlarında
da ana dili çok önemli bir yere sahiptir. Eğitim sisteminde yer alan birçok paydaş, ülkeler bazında
müfredat (öğretim programı) karşılaştırmaları yapmaktadır. Ülkelerin öğretim programlarının
karşılaştırılması eğitim-öğretim alanındaki sorunlara, gelişmelere ve ihtiyaçlara farklı perspektiflerden
yaklaşarak gerekli çalışmalarının yapılmasını sağlar. Bunun yanında 2018 yılı Uluslararası Öğrenci
Değerlendirme Programı olan PISA verileri incelendiğinde “Okuma Becerileri” alanında Türkiye 466
puanla 40. Sırada yer almaktadır. İngiltere ise 504 puanla 14. Sırada yer alarak tüm ülkeler arasında
önemli bir başarı göstermiştir. Bu çalışmada İngiltere ve Türkiye’de 1. sınıflara verilen ana dili
dersleri öğretim programlarının karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklarının ortaya koyulması ve
Türkiye öğretim programlarına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın
temel soruları şu şekildedir:
1.

Öğretim Programları nasıl yapılandırılmıştır?

2.

Öğretim Programlarının amaçları açısından benzerlik ve farklılıkları nelerdir?

3.

Hedeflerin içerik ve nicelik olarak benzerlik ve farklılıkları nelerdir?

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması,
bir veya daha fazla durumla ilgili derinlemesine bilgi sağlar (Johnson & Christensen, 2014).
Araştırmanın verileri ise doküman analizi yoluyla elde edilmiştir. Araştırma kapsamında İngiltere
Eğitim Bakanlığı (https://www.gov.uk/) resmi internet sitesinde 2013 yılında yayınlanan İngiltere
Ulusal

Müfredatı

dosyası

ve

Türkiye

Millî

Eğitim

Bakanlığı

resmi

internet

sitesinde

(https://www.meb.gov.tr) 2018 yılında yayınlanan Türkçe Öğretim Programı dosyası incelenmiştir.
Araştırma kapsamında İngiltere ve Türkiye’deki İngilizce ve Türkçe ana dili derslerinin birinci sınıf
kademesine ait öğretim programları incelenmiş ve analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda iki ülkede
yer alan ana dili öğretim programları arasında yapı, amaç ve kazanımlar açısından benzerlikler ve
farklılıklar tespit edilmiştir. Buna göre öğretim programlarının yapısı incelendiğinde İngiltere ve
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Türkiye öğretim programlarında kazanımlar temel beceriler altında gruplandırılmıştır. Bu beceriler
Türkiye öğretim programında dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma şeklindedir. İngiltere
öğretim programında ise okuma ve yazma becerileri bulunmaktadır. Bu açıdan okuma ve yazma
becerileri benzerlik göstermektedir. Dinleme/izleme ve konuşma becerileri ise yalnızca Türkiye
öğretim programında yer almaktadır. Öğretim programları amaçlar açısından incelendiğinde her iki
ülkenin programında da okuma, yazma becerilerinin geliştirilmesi, fikirlerin etkili ve açık bir şekilde
ifade edilmesi, okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırılması gibi benzer amaçlara rastlanmaktadır.
Türkiye öğretim programında 10 tane amaç belirlenirken, İngiltere öğretim programında yedi tane
amaç yer almaktadır. İngiltere programından farklı olarak Türkiye programında duygu, düşünce ve
hayal dünyalarının geliştirilmesi, milli ve manevi değerlerin kazandırılması gibi farklı amaçlara da yer
verilmektedir. Öğretim programları hedefler açısından incelendiğinde Türkiye öğretim programında
hedefe yönelik kazanımlar bulunmaktadır. Bu kazanımlar dört temel beceri alanı altında kodlanarak
sıralanmaktadır. İngiltere programında ise kazanımlar yasal gereksinimler olarak adlandırılmaktadır.
Ayrıca her bir yasal gereksinim altında rehberlik edici tavsiye notlara yer verilmiştir. Türkiye ve
İngiltere öğretim programının kazanımları incelendiğinde Türkiye’deki Türkçe dersinde yönergeler
daha basit, kısa ve net iken İngiltere’deki İngilizce dersinde yer alan yönergelerin daha üst seviye
becerileri içerdiği görülmüştür. Her iki ülkenin kazanımları niceliksel olarak incelendiğinde Türkiye
öğretim programında 47, İngiltere öğretim programında 51 kazanım bulunmaktadır. Sonuç olarak
Türkiye ve İngiltere öğretim programlarının benzerlik gösterdiği görülmüştür. Ancak İngiltere öğretim
programında dil ve okuryazarlık, konuşmada akıcılık becerileri tüm dersler için başarının anahtarı
olarak görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğretim programı, sınıf eğitimi, ilkokul

16-18 Haziran 2022 / Çanakkale-Türkiye

Sayfa 101

VI. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulara İlişkin
Algılarının Zihin Haritaları Yoluyla Belirlenmesi
Hatice Kübra Bölükbaşı 1,*, Sümeyra Yılmaz 1, Ersin Kıvrak 1 & Bülent Aydoğdu 1
1

Fen Bilgisi Öğretmenliği Afyon Kocatepe Üniversitesi
kubra.bolukbasi871@gmail.com

Özet
Sosyobilimsel konular, bilimle kavramsal veya teknolojik bağlantıları olan sosyal ikilemleri kapsar
(Sadler, 2004). Sosyobilimsel konular, tartışmalı, birden fazla olası çözüm yoluna sahip toplumu
ilgilendiren durumlardır. Bu durumların çözümlerine tam olarak bilimsel değerlendirilmelerle karar
verilemez (Sadler, 2011). Sosyobilimsel konular hakkında karar verilirken politik-etik ve bilimsel
açıdan sorgulama yapılması gerekmektedir (Kolsto vd., 2006). Sosyobilimsel konuların günlük hayatla
ilişkili olması, tartışmayı ve sorgulamayı gerektirmesi nedeniyle fen eğitiminde oldukça büyük bir
öneme sahiptir. Millî Eğitim Bakanlığı (2018), sosyobilimsel konuların önemini belirtmektedir.
Bireylerin muhakeme yeteneğini, bilimsel düşünme alışkanlıklarını ve karar verme becerilerini
geliştirmek için sosyobilimsel konuların kullanılması 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının
temel amaçları arasında yer almaktadır (MEB, 2018). Bu öğrenme çıktılarını öğrencilere kazandırmak
için için fen bilgisi öğretmenlerinin sosyobilimsel konuları aktarabilme yetisine sahip olmaları
gerekmektedir (Varal ve Belge Can, 2020). Nitekim, öğretme bilgisine sahip olmak için öğretmen
adaylarının sosyobilimsel konulara hâkim olmaları elzemdir. Bu sebeple öğretmen adaylarının,
sosyobilimsel konular hakkında zihinlerinde oluşturdukları kavram ve modellerin neler olduğunun
tespit edilmesi için zihin haritaları kullanılabilir.
Zihin haritaları, bireyin zihin yapısında bulunan bilgileri, düşünceleri, kavramları ve bunlar arasındaki
ilişkileri iki boyutlu ortamlarda sunan görsel araçlardır (Evrekli, İnel ve Balım, 2010). Zihin haritaları,
bir konu ile ilgili olan bilgileri diğer bilgiler ile görselleştirerek ilişkilendirmeyi amaçlamaktadır
(Kortelainen ve Vanhala, 2004). Ayrıca, zihin haritaları bireylerin karar verme, düşünceleri organize
etme, beyin fırtınası yapma, yaratıcı düşünme, hafıza ve hayal gücünü geliştirme gibi farklı zihinsel
aktivitelerin başarılı bir şekilde ele alınması sağlar (Buzan ve Buzan, 1995). Zihin haritaları,
sosyobilimsel konuların öğreniminde ve öğretiminde de kullanılarak öğrencilerin konu ile ilgili
zihinsel modelleri tespit edilebilir. Öğretmenlerin de bu konulardaki bilgi birikimi ve donanımı,
öğrencilerin bu konulardaki farklı bakış açısı kazanması için gereklidir. Bu yüzden öğretmen
adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik algılarının araştırılması ve sosyobilimsel konuların
zihinlerinde nasıl kurguladıklarını ortaya çıkarmak önemlidir.
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Bu çalışmada 3. sınıfta öğrenim görmekte olan fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel konular
kavramına yönelik zihinsel modellerini zihin haritaları yoluyla incelemesi amaçlanmıştır. Çalışmada
nitel veri yöntemlerinden olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmaya 25 fen bilgisi öğretmen
adayı katılmıştır. Katılımcılar amaçlı örneklem çeşitlerinden biri olan ölçüt örnekleme göre
belirlenmiş olup ölçüt olarak sosyobilimsel konular ile ilgili daha önceden eğitim alması göz önünde
bulundurulmuştur. Veriler öğretmen adaylarının hazırladıkları zihin haritaları ile toplanmıştır. Veriler
içerik analizi ile iki farklı uzman tarafından incelenmiştir. Öğretmen adaylarının zihin haritalarında
tekrarlanan kavramlardan kodlar üretilmiş, belirlenen kodlardan temalar elde edilmiştir. Geçerlik ve
güvenirliği sağlamak için araştırmacıların bireysel olarak elde ettikleri kodlar ve temalar tekrar
incelenmiş ve uzlaşmaya varılarak yeniden düzenlenmiştir. “Sosyobilimsel konuların özellikleri”,
“Sosyobilimsel konu örnekleri”, “Sosyobilimsel konuların öğretimi”, “Sosyobilimsel konuların
boyutları” ve “Avantajlar ve dezavantajlar” olmak üzere toplam beş tema elde edilmiştir. Veriler
incelendiğinde öğretmen adayları en fazla bilim, toplum, çevre, fen ve etik kavramlarını
kullanmışlardır. Öğretmen adayları hazırlamış oldukları zihin haritalarında sıklıkla sosyobilimsel
konular ile ilgili örneklerden bahsetmişler ve avantaj-dezavantajlarını ele almışlardır. En sık verilen
örnekler arasında GDO, nükleer santraller, yenilenebilir enerji kaynakları ve organ bağışı yer alırken
biyolojik silahlanma gibi bazı konulara çok yer vermemişlerdir. Fen eğitiminde sosyobilimsel
konuların öğretimine yönelik kavramları ifade etmelerinin yanı sıra öğretiminde kullanılabilecek
yöntem ve teknikleri listelemişlerdir. Araştırmadan elde edilen veriler yorumlanmış ve sonuçlar
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyobilimsel Konular, Zihin Haritası, Öğretmen Eğitimi
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Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulamaları
Süpervizyonuna İlişkin Psikolojik Danışman Adaylarının Görüşleri
Büşra Kökçam 1,*, Zeliha Traş 1 & Erdal Hamarta 1
1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Necmettin Erbakan Üniversitesi
busra.kokcam@gmail.com

Özet
2018 öncesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarının pek çoğu sadece tek bir
okullarda uygulama dersi içermekteydi. Ancak Yükseköğrenim Kurumu’nun Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık lisans programı revizyonuyla okulda uygulama dersinin sayısı tüm programlarda ikiye
çıkarılmıştır. Bu yıl ilk defa son sınıf Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans öğrencileri iki
dönemde de okullarda uygulama dersi almışlardır. Bu çalışmayla, uygulama derslerinin sayısının
artması ve uygulama dersi kapsamında alınan süpervizyon eğitiminin kalitesinin psikolojik danışman
adaylarının görüşleri doğrultusunda incelemek amaçlanmıştır. Tarama deseniyle tasarlanan
araştırmanın çalışma grubu amaçsal örnekleme yöntemiyle belirlenen ve Konya’da bir devlet
üniversitesinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı son sınıfında öğrenim gören 50
öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcılar kişisel bilgi formunun yanı sıra aldıkları süpervizyon eğitimine
dönük açık ve kapalı uçlu soruları yanıtlamışlardır. Açık uçlu sorular içerik analiziyle incelenmiştir.
2018 öncesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarının pek çoğu sadece tek bir
okullarda uygulama dersi içermekteydi. Ancak Yükseköğrenim Kurumu’nun Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık lisans programı revizyonuyla okulda uygulama dersinin sayısı tüm programlarda ikiye
çıkarılmıştır. Bu yıl ilk defa son sınıf Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans öğrencileri iki
dönemde de okullarda uygulama dersi almışlardır. Bu çalışmayla, uygulama derslerinin sayısının
artması ve uygulama dersi kapsamında alınan süpervizyon eğitiminin kalitesinin psikolojik danışman
adaylarının görüşleri doğrultusunda incelemek amaçlanmıştır. Tarama deseniyle tasarlanan
araştırmanın çalışma grubu amaçsal örnekleme yöntemiyle belirlenen ve Konya’da bir devlet
üniversitesinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı son sınıfında öğrenim gören 50
öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcılar kişisel bilgi formunun yanı sıra aldıkları süpervizyon eğitimine
dönük açık ve kapalı uçlu soruları yanıtlamışlardır. Açık uçlu sorular içerik analiziyle incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulamaları, Psikolojik
Danışman Adayları, Süpervizyon Eğitimi
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Bilim ve Sanat Merkezleri Türkçe Alanı Yardımcı Ders Kitabının
Yaratıcılık Bağlamında Değerlendirilmesi
Fatih Şener
Türkçe Öğretmenliği Meb
fatih_sener_66@hotmail.com

Özet
Yaratıcı düşünme; kimi zaman orijinal eserler ortaya koymak olarak ifadelendirilirken kimi zaman da
var olan düşünce, tasarım vb. ürünlerden yola çıkarak mevcut sorunlara yeni çözümler sunmak olarak
da tanımlanmaktadır. Yaratıcılık, bir nevi basmakalıp düşüncelerden sıyrılarak olaylara ve olgulara
başka bir pencereden bakmaktır. Yaratıcılık ve zeka arasında çerçevesi net olarak çizilemeyen bir
ilişki söz konusudur. Kimi araştırmacılar yaratıcılığı zekânın alt bileşeni olarak değerlendirirken kimi
araştırmacılar ise tam tersi zekânın yaratıcılığın alt bileşeni olduğunu savunmaktadır. Her iki durumda
da özel yetenek

ile yaratıcılığın birbirini etkileyen kavramlar olduğu sonucuna ulaşmak

mümkündür.Geçmişten günümüze normalin üzerinde zeka kapasitesine sahip ve farklı alanlarda
yaratıcı bireylere her toplumda ayrı bir önem atfedilmiştir. Bu bireylerin eğitimi noktasında da birçok
girişimin olduğu bilinmektedir. Türk eğitim sistemi içerisinde değerlendirecek olursak, Geçmişte
Osmanlı Devletinde Enderun Mektepleri; Cumhuriyet Döneminde Fen, Anadolu, Güzel Sanatlar ile
Spor liseleri ile günümüzde ise bu kurumların yanı sıra özel yetenekli öğrencilerin destek eğitim
kapsamında faydalandıkları Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bu girişimlere örnek gösterilebilir.
Bu kurumlarda görev yapmakta olan öğretmenlere ve öğrencilere fayda sağlaması amacıyla MEB Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli kaynaklar oluşturulmaktadır. Bu
kapsamda 2022 yılı Mart ayında 19 farklı alanda “Bilim ve Sanat Merkezleri Yardımcı Ders
Materyalleri” oluşturulmuş olup bu kaynaklar bakanlık ve genel müdürlüğün kurumsal internet
sayfalarından veli ve öğrencilerle de paylaşılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Mart ayında yayınlanan “Bilim
ve Sanat Merkezleri Türkçe Alanı Yardımcı Ders Materyali Kitabı” kazanımlarının yaratıcılık
becerileri bağlamında değerlendirilmesidir. Çalışmada bu ana amaç doğrultusunda şu alt problemlere
yanıt aranmıştır: 1) Bilim ve Sanat Merkezleri Türkçe Alanı Yardımcı Ders Materyali Kitabında yer
alan kazanımlarda yaratıcılık becerilerine yer verilme durumu nedir? 2) Bilim ve Sanat Merkezleri
Türkçe Alanı Yardımcı Ders Materyali Kitabındaki kazanımlarda yer verilen yaratıcılık becerilerinin
temalar içindeki dağılımı ne şekildedir? Araştırmada yöntem olarak doküman incelemesi modeli
kullanılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2022
yılı Mart ayında yayınlanan “Bilim ve Sanat Merkezleri Türkçe Alanı Yardımcı Ders Materyali”
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kapsamındaki e-kitap doküman olarak ele alınmıştır. Kitap, toplam 320 sayfadan oluşmakta ve
içerisinde 65 etkinlik yer almaktadır. Bu etkinliklerin 47’si “Destek Eğitim Programı”na; 18’i
“Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme (BYF) Programı”na aittir. Etkinlikler, “Örüntü/Desen”, “Değişim”,
“Sistem”, “Fikir Ayrılıkları”, “Keşif”, “Güç”, “İlişkiler/Bağlantılar”, “Uyum/Adaptasyon” olmak
üzere 8 tema kapsamında özel yetenekliler alanında çalışan akademisyen, öğretmen, alan uzmanı ve
program geliştirme uzmanları tarafından hazırlanmıştır.Verilerin analizinde içerik analiz yöntemi
kullanılmıştır. Çalışmada yer alan kazanımların yaratıcılık becerileri bağlamında değerlendirilmesinde
uzman görüşlerinden faydalanılmıştır. Düşünme, okuma, dinleme, konuşma ve yazma alanlarındaki
yaratıcılığın yanı sıra drama, tiyatro, müzik ve görsel sanatlar alanlarına ilişkin ortaya konulan
disiplinlerarası kimi kazanımlar da yaratıcılık kategorisine dahil edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre
kitapta yer alan etkinliklerin büyük çoğunluğunda yaratıcılık becerilerinin yer aldığı görülmüştür.
Destek Eğitim Programında 47 etkinliğin 36’sında; BYF Programında 18 etkinliğin 14’ünde olmak
üzere kitapta yer alan toplam 65 etkinliğin 50 sinde yaratıcılık becerilerini içeren en az bir kazanım
bulunmaktadır. Destek Eğitim Programında yer alan 47 etkinliğe ilişkin 316 kazanım yer almakta ve
bunların 56 ‘sında yaratıcılık becerileri bulunmaktadır. BYF Programında yer alan 18 etkinliğe ilişkin
ise 120 kazanım yer almakta ve bunların 33’ünde yaratıcılık becerileri bulunmaktadır. Kitap geneline
baktığımızda toplam 65 etkinlik kapsamında yer alan 436 kazanımın 89’unda yaratıcılık becerisinin
yer aldığı anlaşılmaktadır. Etkinliklerin temalara değişken oranda dağıldığı görülmektedir. Destek
Eğitim Programında yaratıcılık becerilerine ilişkin en fazla kazanım “İlişkiler/Bağlantılar” teması
kapsamındaki etkinliklerdeyken BYF Programında bu kapsamdaki en fazla kazanımın ise “Fikir
Ayrılıkları” temasında yer alan etkinliklerde olduğu görülmüştür. Yaratıcılık, insanoğlunun yaşam
mücadelesi içerisinde sahip olduğu en önemli becerilerden birisidir. Bireyler yaratıcılıkları ile birçok
problemin üstesinden kısa sürede gelebilmekte ve hayata duyuşsal olarak da farklı açılardan bakabilme
şansına erişebilmektedir. Özel yetenekli bireylerin eğitiminde de yaratıcılığın önemi yadsınamaz. Bu
bireylerin eğitiminde kullanılan materyallerin yaratıcılık becerilerini içermesinin ve de bu bireylerin
öğretmenlerinin bu becerileri işe koşabilecek yeterlikte olmasının oldukça önemli olduğu
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: BİLSEM, Yardımcı Ders Kitabı, Yaratıcılık.
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İlkokulda Akıcı Okumaya İlişkin Etkinlik Örnekleri
Mehmet Aşıkcan
Sınıf Öğretmenliği Necmettin Erbakan Üniversitesi
masikcan@erbakan.edu.tr

Özet
Sadece basit düzeyde kelime ya da cümleyi okuyup anlamaktan öte bir kavram olan okuryazarlık,
bireyin entelektüel gelişiminde önemli bir yer teşkil etmektedir. Nitelikli okuryazar bireyler
yetiştirilirken özellikle ilkokul yıllarında okuma becerisinin kazandırılırken daha çok çaba sarf etmek
gerekmektedir. Çünkü okuma becerisi aracılığıyla çıkarılan anlamlar sayesinde doğruyla yanlışı ayırt
etmekte, çevremizdeki olay ve olguları anlamlandırıp daha etkin bir vatandaş olabilmekteyiz.
Okuma, geçmiş yaşantılar aracılığıyla oluşturulan anlamların hatırlanması, sahip olunan kavramların
kullanılarak yeni anlamlar kurulması, basılı ve yazılı sembollerin tanınması (Coşkun, 2002; Tinker ve
McCullough, 1968) ve önbilgiler doğrultusunda yazar ile okuyucu arasında iletişim kurulmasını içeren
ve belli bir amaç doğrultusunda gerçekleştirilen bir anlam kurma süreci (Akyol, 2013) olarak
tanımlanmaktadır. Okuma; hazırbulunuşluk/fonolojik farkındalık, sesletim ve çözümleme, kelime
hazinesi, akıcı okuma, okuduğunu anlama ve üst düzey düşünme (sentez, değerlendirme ve
yorumlama) bileşenlerinden oluşmaktadır (Tankersley, 2002). Bu bileşenlerden akıcı okuma, kelime
hazinesi (kelime tanıma) ile okuduğunu anlama arasında bir köprü görevi görmektedir (Bender ve
Larkin, 2003; Pikulski ve Chard, 2005).
Akıcı okuma; hızlı, çabasız ve anlama odaklı bir etkili okuma kabiliyetini gerektirir (Rasinski, 2003)
ve metindeki anlamı uygun bir ses tonu ve prozodi ile birlikte ifade edebilmektir (Allington, 2006).
Akıcı okuma, okuduğunu anlama için önemli bir göstergedir; diğer bir deyişle, akıcı okuyan bir birey
aynı zamanda okuduğunu daha iyi anlamaktadır (Fuchs, Fuchs, Hosp ve Jenkins, 2001). Akıcı okuma;
doğru okuma, okuma hızı (otomatiklik) ve prozodi bileşenlerinden oluşmaktadır (Deeney, 2010;
Klauda ve Guthrie, 2008; Kuhn, Schwanenflugel ve Meisinger, 2010; Rasinski, 1989, 2003, 2010,
2012). Akıcı okuyan bireyler, bir metni doğru, belirli bir hızda ve metne uygun ses tonunda
okumaktadırlar.
Torgesen ve Hudson’a (2006) göre doğru okuma, kelimelerin doğru bir şekilde okunmasıdır,
seslendirilmesidir. Okuma hızı, okuma eylemini otomatik bir şekilde, kelimelerin uygun hızda az bir
zihinsel çaba ve dikkatle okunmasıdır (Hudson, Lane ve Pullen, 2005). Prozodi ise okuyucunun
pürüzsüz bir şekilde, uygun cümlecik veya ifadelerle okuması; kısacası sesli okumada otantik bir sözel
konuşma gibi yapabilmesi yeteneğidir (Deeney, 2010; Rasinski, 2009). Bu tanımlamalardan sonra
akıcı okuma ile hızlı okuma birbiriyle karıştırılmamalıdır (Samuels, 1997). Akıcı okumda bireyler
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kelimelere takılmadan metni anlamına uygun bir biçimde okumaktadırlar ve yazarın anlatmak
istediğini (metnin içeriğini) daha iyi anlamaktadırlar. Hızlı okuma ise anlamadan ziyade, okunan
metnin ne kadar sürede okunduğu ile ilgili bir durumdur.
Okullarda okumayı öğrenen bireylerin büyük bir çoğunluğu akıcı okuyamamakta ve okuduğunu
anlamada zorlanmaktadırlar (Baştuğ, 2012; Keskin, 2012; Sidekli, 2010; Yılmaz, 2006). Anlama
güçlüğü çeken öğrenciler genel olarak bir “akıcı okuma” sorunu yaşamaktadırlar; çünkü okumada
akıcılık, anlama için bir ön koşul becerisi niteliğindedir (Weawer, 1994). Akıcı okumanın bu
öneminden dolayı alanyazında akıcı okuma stratejileri/yöntemleri uygulanarak öğrencilerin akıcı
okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik birçok çalışmanın (bkz. Aşıkcan, 2021; Baştuğ ve
Kaman, 2013; Begeny ve Martens, 2006; Güzel-Özmen, 2011; Huang, Nelson ve Nelson, 2008;
Kurban, 2018; Pircioğlu, 2016; Therrien, Wickstrom ve Jones, 2006; Türkmenoğlu, 2016; Yılmaz,
2008b) gerçekleştirildiği görülmektedir.
Okullarda doğru, uygun hızda, anlaşılır bir tonda okuyan ve okuduklarını eksiksiz anlayan bireylerin
yetiştirilmesi için akıcı okumayı kapsayan okuma etkinliklerine yer verilmesi gerekmektedir. Nitekim
National Reading Panel’in (2000) raporunda da okuma başarısını etkileyen unsurlar arasında ses
farkındalığı, kelime bilgisi, okuma stratejileri, okuduğunu anlama, okuma sürecine ilişkin duyuşsal
değişkenler, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini artırmaya yönelik çalışmalar ve akıcı okuma becerisi
gösterilmektedir. Özellikle akıcı okumayı geliştirmeye yönelik yapılacak çalışmaların öğrencilerin iyi
okuyucular olmaları yönündeki çabaları hızlandıracağı ifade edilmektedir. Bu yüzden bu çalışmada
ilkokulda Türkçe derslerinde uygulanabilecek akıcı okuma etkinlik örneklerine yer verilmiştir.
Etkinlik örnekleri ya akıcı okumanın doğrudan bir bileşeniyle ilgilidir ya da başka bileşenleri
içermesine rağmen bu bileşenlerden birisi ön plana çıkmaktadır. Bazılarında da üç akıcı okuma
bileşeni aynı anda vurgulanmaktadır. Bu çalışmada yansıtılacak etkinlikler şunlardır; eş sözcük
belirleme, AceReader ile okuma, okuma korosu, okuma tiyatrosu, tekerleme-şarkı-şiir zamanı ve
kafiyeli metindir.
Anahtar Kelimeler: Akıcı okuma, ilkokul, etkinlik
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Öğretmen Eğitiminde Lisansüstü Akreditasyon Standartlarının
Belirlenmesi: “Lisansüstü Programı Değerlendirme Ekibi” Standart Alanı
Büşra Elçiçeği 1,* & Kaya Yılmaz 2
1
2

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
belcicegi@gmail.com

Özet
Teknolojinin hızlı bir şekilde geliştiği günümüz bilgi çağında, küreselleşme ve uluslarasılaşma
kavramlarının öneminin artması sonucunda dünya genelinde üretilen ürün ve hizmetlerin bunlardan
yararlanacak olanların beklentilerini karşılayabilmesi gereksinimi kalite güvenceye vurgu yapan
akreditasyon ağının oluşmasını sağlamıştır. Kalite güvence sistemi, bir kurum veya programın
standartlar aracılığıyla yetkili bir akreditasyon kuruluşu tarafından kalitesinin onaylanarak
belgelendirildiği bir süreçtir. Bu çalışma eğitim bilimleri enstitüsüne bağlı programların lisansüstü
akreditasyon standartlarının belirlerlenmesi ve Türkiye’de lisansüstü akreditasyon çalışmalarına alt
yapı oluşturması amacıyla yapılmıştırr. Çalışmada nitel araştırma metodu kullanılmıştır. Araştırma
verilerinin toplanmasında doküman incelemesi ve Delphi tekniği kullanılmıştır. Çalışmada 47
uzmanın Delphi turları ile görüşleri alınmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yöntemi
ile çözümlenmiştir. Doküman incelemesi kapsamında 12 ülkeden 27 akreditasyon kuruluşunun lisans
ve lisansüstü standartları, AB standartları ve bölgesel akreditasyon kuruluşlarının lisans ve lisansüstü
standartları incelenmiş ve 8 standart alanına bağlı 88 alt standart hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda,
(1) eğitim programı ve öğretim, (2) öğretim elemanları, (3) öğrenciler ve lisansüstü kabul politikası,
(3) öğrenme ortamları/kaynakları, (4) bilgi erişimi ve kullanımı, uluslararasılaşma ve iş birliği, (6)
yönetim ve kalite güvencesi, (7) bilimsel araştırma ve bilimsel etik ve (8) lisansüstü programı
değerlendirme ekibi olmak üzere sekiz standart alanı belirlenmiştir. Bu çalışmada, “lisansüstü
programı değerlendirme ekibi” standardına ilişkin elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bu standart, ilk
turdan itibaren tüm katılımcıların üzerinde uzlaştıkları ve çok fazla değişikliğe uğramayan tek standart
alanıdır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Eğitiminde Lisansüstü Akreditasyon Standartlarinin Belirlenmesi:
“Lisansüstü Programi Değerlendirme Ekibi” Standart Alanı
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EPDAD ÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMLARI AKREDİTASYON
BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Şeyhmus Aydoğdu 1,*, Ufuk Akbaş 2, Cemil Öztürk 3 & Şafak Oğuz 3
1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2
3

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Marmara Üniversitesi
aydogduseyhmus@gmail.com

Özet
Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültelerinde bulunan programların akreditasyon başvuru süreçlerinin
gerçekleştirilmesine yönelik web tabanlı bir uygulamanın oluşturulmasıdır. Belirtilen amaç
doğrultusunda başvuru sisteminin oluşturulmasında analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve
değerlendirme aşamaları izlenmiştir. Analiz aşamasında, uygulamanın sahip olması gereken bileşenler
belirlenmiştir. Bu kapsamda uygulamanın bileşenlerinin (a) başvuru, başvuru ön inceleme ve öz
değerlendirme modülü, (b) öz değerlendirme ön değerlendirme modülü, (c) ziyaret ekipleri, çapraz
değerlendirme ve raporlama modülü, (d) tutarlılık, EFAK, akreditasyon kararları ve şikâyet-itiraz
modülü ve (e) akredite programlar takip modülünden oluşması kararlaştırılmıştır. Tasarım aşamasında,
analiz aşamasında ortaya konulan modüllere ve hedef kitle özellikleri dikkate alınarak arayüz
tasarımları ve uygulamanın iş akış şemaları oluşturulmuştur. Geliştirme aşamasında, uygulamanın
kodlanması ve yayınlanması süreçleri gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın geliştirilmesi sürecinde
arayüz tasarımında HTML ve CSS, kullanıcı ile etkileşimin sağlanmasında JavaScript teknolojileri,
sunucu tarafında PHP programlama dili ve uygulamadaki verilerin depolanmasında MySQL veritabanı
kullanılmıştır. Uygulama geliştirme sürecinin ardından, prototip uygulama iki farklı üniversitenin beş
farklı program başvurusu sürecinin takibi ile geliştirilmiştir. Kullanım sürecinde karşılaşılan sorunlar
ve sorunlara yönelik çözümler oluşturulmuştur. Bu çalışmada, sistemin geliştirilmesi sürecine ek
olarak elde edilen deneyimler paylaşılarak ileride benzer uygulama geliştirme süreçlerine ışık
tutulması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akreditasyon, Eğitim Fakülteleri, Uygulama Programlama
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Integrity and Accreditation of Higher Education: Facing Academic
Integrity Threats (FAITH)1
Salim Razı
English Language Teaching Çanakkale Onsekiz Mart University
salimrazi@gmail.com

Abstract
Academic integrity (AI) is fundamental to teaching, learning, and research (Bretag, 2016). Higher
education (HE) institutions operate their activities by taking the six fundamental principles of
academic integrity, namely “honesty, trust, fairness, respect, responsibility, and courage”
(International Centre for Academic Integrity, 2021, p. 4) into consideration so that they promote
academic integrity and deter misconduct. Adherence to these principles generates an atmosphere of
trust in HE institutions and is believed to enhance the quality of education. Establishing a culture of AI
throughout the institution should be the first and foremost priority of educational policies. A culture of
academic integrity and sustainable change are achieved by designing and implementing effective
policies (Morris, 2016). AI policies are blueprint documents that reflect institutions’ perspectives and
frame how to establish and maintain a culture of AI. Policies should be carefully developed and
implemented with the collaboration of all stakeholders.
However, there are serious problems with HE policies at many European HE institutions (e.g.,
Glendinning et al., 2022) as policies vary greatly between HE institutions and countries (Foltýnek &
Glendinning, 2015). The deficiencies in these policies can be seen as a threat to the realization of AI.
AI policies should have three fundamental dimensions, namely detecting and reacting to unacceptable
academic conduct and promoting academic integrity values. Many policies focus on the detection and
reaction dimensions; yet, policies should prioritize the deterrence dimension for creating and
maintaining a sustainable culture of AI. The most frequent breach of academic conduct in HE is
plagiarism, but contract cheating – students asking a third party to complete a written work which is
submitted for academic credit – is a growing threat. Detective and reactive actions fall short in
deterring plagiarism and contract cheating, but student conduct can be influenced sustainably by
raising the awareness level of all stakeholders in HE institutions. Therefore, policies should prioritize
the deterrence dimension and formulate detection and reaction dimensions in a way that promotes AI.
Policies should also consider cultural differences regarding the interpretation of AI values by
international students as they arrive with a wide range of preconceptions about academic conduct,
largely based on their previous educational experiences, some of which may not align with the host
institution’s values and expectations.

1

The FAITH consortium already disseminated the project at the ECAIP 2022 in Porto by means of an
earlier version of this presentation.
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We aim to establish benchmarks defining minimum requirements for institutional AI policies by
focusing on major external threats to AI such as plagiarism and contract cheating. This threatens AI,
and also academic standards and reliability (QAA 2020; TEQSA 2020). The issue is widespread and
global (Dawson & Sutherland-Smith 2018) and lack of understanding of these threats, combined with
the complex nature of the identification and evidence-gathering processes, means that academic
misconduct cases are sometimes ignored or undetected. Using an evidence-based approach, we will
create guidance and training materials to promote AI. Drawing on recent research, particularly
Australia (TEQSA) and UK (QAA), we will add to previous research by partners in this project. A
consortium constituting of AI researchers from Canakkale Onsekiz Mart University (COMU), ENAI,
University of Konstanz, University of Maribor, and University of Porto has been awarded project
funding from the European Union for an Erasmus+ cooperation partnership in higher education
entitled “Facing academic integrity threats (FAITH)”. The FAITH project is coordinated by the
COMU Centre for Academic Integrity and within three years aims to reach three main goals relating to
the project results.
The first project result (PR) entitled “Policy for good practice” aims to establish a benchmark for
minimum standards for AI policies in Europe and beyond based on good practice internationally.
Consortium members are collecting HE AI policies across Europe to create an HE AI policy corpus
and will analyse each AI policy to decide how much of the policy is detective, reactive or preventive
to create a framework based on emerging themes. We will develop evidence-based guidelines for HE
institutions that frame the detective, reactive, and deterrence perspectives of policies. Based on the
guidelines, we will develop a webinar for HE policymakers on how to develop and benchmark
effective AI policies. The second PR, entitled “Proactive approach to deter academic misconduct”,
aims at providing evidence-based guidance and training materials on how to detect and deter
inappropriate academic conduct in education. We will develop educational materials based on the
policy framework and guidelines from PR1. Our educational materials will be based on detection,
reaction, and deterrence of academic misconduct and address students, teachers, and administrative
staff including librarians and managers in HE institutions. The third PR entitled “Support for victims
of academic misconduct” promises the development of an interactive portal and support network to aid
victims of unethical practice. The restorative perspective of AI will be delivered through an online
discussion portal and a network of qualified advisors. The portal is already available connecting
victims of academic or research misconduct to suitably qualified advisors.
The FAITH consortium already disseminated the project at the ECAIP 2022 in Porto by means of an
earlier version of this presentation. The final results of the project will be presented during ECAIP
2024 in Canakkale, Turkey. In addition, two “learning, teaching, training activities” will be organised
during the project in Maribor, Slovenia and Konstanz, Germany. To conclude, the FAITH project
prioritises a preventive approach by teaching academic writing skills to deter plagiarism and contract
cheating.
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VI. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi
References
Bretag, T. (2016). Defining academic integrity–international perspectives: Introduction. In T. Bretag
(Ed.), Handbook of academic integrity (pp. 3-5). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981287-098-8
Dawson, P., & Sutherland-Smith, W. (2018). Can markers detect contract cheating? Results from a
pilot

study.

Assessment

&

Evaluation

in

Higher

Education,

43(2),

286-293.

https://doi.org/10.1080/02602938.2017.1336746
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Glendinning, I., Foltýnek, T., Henek Dlabolová, D., Dannhoferová, J., Králíková, V., Michalska, A.,
Orim, S. M., & Turčínek, P. (2022). Project on academic integrity in Armenia, Azerbaijan,
Georgia, Kazakhstan and Turkey (Vol. 6). ETINED Council of Europe Platform on Ethics,
Transparency and Integrity in Education.
International Center for Academic Integrity [ICAI]. (2021). The fundamental values of academic
integrity

(3rd

ed.).

https://academicintegrity.org/images/pdfs/20019_ICAI-Fundamental-

Values_R12.pdf
Morris, E. (2016). Academic integrity policy and practice: Introduction. In T. Bretag (Ed.), Handbook
of academic integrity (pp. 409-411). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-287-098-8
QAA (The Quality Assurance Agency for Higher Education ). (2020). Contracting to cheat in higher
education:

How

to

address

essay

mills

and

contract

cheating

(2nd

ed.).

https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/guidance/contracting-to-cheat-in-higher-education-2ndedition.pdf
TEQSA (Tertiary Education Quality and Standards Agency). (2020). Toolkit to support quality
assurance agencies to address academic integrity and contract cheating.
https://www.teqsa.gov.au/sites/default/files/inqaahe-teqsa-qbbg-academic-integrity-toolkit-v10.pdf?v=1594958272%20#HigherEd%20#AcademicIntegrity

16-18 Haziran 2022 / Çanakkale-Türkiye

Sayfa 113

