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WOMEN IN ECONOMY
Drita Mehmedi1
Abstract
The development of society has gone through different periods of time during which the role of women has been changed in
society. With these changes women were left in second place and every day it became more difficult for them to perforate in
society. Especially in Macedonia in the situation that we are, with an underdeveloped economy, with a high percentage of
unemployment, with a high percentage of poverty, they face the difficulties every day. In such alarming situations, when the
country faces an economic crisis is even more difficult to promote women in the economic sector, since there is a lack of
confidence that "a woman" can manage the economy of a country that is in crisis now. We can conclude that the women are
integrated in the economy (or social life), but unfortunately they don’t have key positions. The leadership opportunities are
unknown verb for them.
Keywords: women, man, economy, society, role.

THE POSITION OF WOMEN IN ECONOMY
Gender revolution has created some new issues which had an important place in economic plans, since recently
more and more is noted the presence of women in production. These issues are stirring interest among people,
naming to females students but also to the male. Women have the potential to change their economic status,
especially in countries in which they live. Starting from this goal woman has given to herself as a mission to
contribute to the development of her country and its economy, and as such she participates in her work in almost
every production, although at most cases the work of women is almost invisible. Multiple researches talk about
inequalities between men’s and women’s paid work, which directly affects women and their economic status,
consequently women remain under the subordination of men as they find it difficult to improve their status.
Promotion of women in the production process would bring her up on independence, which strongly affects gender
equality between men and women. In fact, the World Bank's studies show that development strategies focusing on
gender equality see stronger economic growth gender. Everywhere in the world, women represent a significant force
for sustainable development. In Asia, for example, women are responsible for 50% of agricultural production, while
nearly 80% of agricultural labor in the South is female market. Unfortunately, many of these women do not have
access to agricultural resources. (Scholz, M. K. (2012) Women in economy, borrowed
http://sustainability.thomsonreuters.com date: 01.07.2014)
Women are half of the global labor force, their economic strengthening also would advance women's human rights,
which would further strengthen the law over equal Civil Liberties and human rights. When governments, businesses
and communities would invest in women, and when they will contribute to eliminate inequalities, developing
countries are less likely to be included to poverty. Whole nations can earn the opportunity to become a strong ally in
the huge global market.
FEMALE EDUCATION
Investing in human capital, health and education of women is usually bi-presented as a key way of overcoming the
current economic situation and promotion of women in the labor market. It is logical that educated and
professionally well prepared women, are able to get engaged in productive activities, they can more easily find jobs
in the formal sector and earn higher incomes. Educated women are more likely to invest in their children's education
and thus bring healthy generations. Over the years, females have been discriminated in the educational process.
Primary education is well focused on equality between men and women, gender discrimination in education starts at
high school where education is divided into different branches, where women are deprived of the of technical,
mechanical and other courses. Consequently women have limited opportunities in the future to work in different
areas of life. (Bradshaw, S; Castellino, J .; Diop, B. (2013), Women's Role in Economic Development: Overcoming
the Constraints, USA, pg.6)
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In years to come women with better education will receive more of the main jobs. Currently, for example, in the UK
there are more women than men trained as doctors and lawyers, but relatively few are leading surgeons or partners
in law firms.
PREJUDICES
In most cultures gender inequalities existed within families led by men, otherwise known as patriarchy. These
families often are filled with prejudices stemming from the society that they live. Often for women to work, outside
the home is impossible because her husband is cautious that society would prejudice for his dependency of the
woman, because in some societies it is shame for women to have a paid job. When women are engaged in paid
work, it can improve the importance of their voice at their own homes and the ability to influence household
decision. But it can also lead to conflict within the family, especially if women earn more than men, or women's
employment coincides with unemployed men. (Bradshaw, S; Castellino, J .; Diop, B. (2013), Women's Role in
Economic Development: Overcoming the Constraints, USA, pg., P. 9)
Cultural factors limit the rights and involvement of women at work. Religion still has a key role in determining the
gender norms in many various social cultures, religious fundamentalist views threaten or deny the role of women in
the economy, which undermines also employment and their social mobility.
HOUSEHOLD LABOR
Women continue to suffer limited mobility and at some cultures women are not able to leave their homes unless
accompanied by a man, effectively negating any kind of employment outside the home. Women are allowed to work
outside the home, they can cope with verbal abuse, sexual and physical by unknown men besides dealing with
rumors and prejudices within their communities. Women who work at home have limited options. While exist a
large number of women that are highly engaged in agriculture, this is generally means of subsistence for them and in
this form they fail to receive additional means by which shall participate at various family needs. It is estimated that
women own only 1% of the property and lack of rights to inherit property, severely restricts women's involvement in
large scale production of different crops. Even when women could inherit land, the need of male protection or
masculine work will force them to pass on the inherited land towards the family male. Lack of land ownership can
stop them taking part at schemes to improve agricultural production, while the lack of broader asset disallows them
from accessing credit.
PAID WORK
Women engaged at paid work often face a double day of work, since they can just be "allowed" to work as long as
their domestic duties are still filled. This means that women are "time poor" and this lack of time can affect their
health and wellbeing. Because women usually work longer than men, they have less access than men to one of the
most important resources: time. This therefore limits women's access to resources and social benefits and training
schools, which can open new possibilities of living and income. This particularly affects women's participation at
decision-making levels. (Agency for Gender Equality (2012), Definition and gender concepts, Pristina, p.8).
Economic resources that enter into the family through women are more likely to be spent on family and children's
needs, so female-headed households may not be "the poorest of the poor". The main reason why women are still
paid less than men on average is not that they are paid less for the same work, but they tend not to climb the career
ladder, or the fact that they choose occupations lower than men, such as nursing and teaching. In the publication
"Women and Men in the Republic of Macedonia", the state authorities clearly Statistics showed that men in
Macedonia get larger salaries than women. We can find more women to lower wages approximating 100 euro, while
the men recorded 200 euro. With higher wages which go over 200 euro, we find more masculine. People with
salaries over 300€ are 11.5% men and only 9.2% of women. 500 euro salary again admit more men with 2.2% and
women with only and 1.6%, while over 500 euro take 2% of men and 0.9 women in the Republic of Macedonia.
(The State Statistical Office in Macedonia, (2014) Women and Men in the Republic of Macedonia, Skopje, page. 52)
FERTILITY
Woman besides other family obligations, she also has a duty to give birth, which hinders the process of working for
several months. In this regard it is worth mentioning also various criteria that enterprises prefer not to hire a woman
who is, or will soon remain pregnant. Giving birth limits their ability to engage in productive activities. (Bradshaw,
S; Castellino, J .; Diop, B. (2013), Women's Role in Economic Development: Overcoming the Constraints, USA,
pg.11).
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Pregnancy or birth of a woman prevents her journey abroad or within the country through various cities,
consequently women are disqualified from managerial positions, since they are not able to travel across different
countries which will meet new consumers, or also will promote their company.
WOMAN AS A PRODUCER AND CONSUMER
Productivity has to do with the work carried out to produce goods and services in exchange for income. Both men
and women contribute to the family income with various forms of productive work, while men dominate at
productive work, especially at the highest levels of remuneration. (Agency for Gender Equality (2012), Definition
and gender concepts, Pristina, p.5).
Women deal with various production such as agriculture, breeding ... depending on the country where they live.
Among the specific activity is also handicraft which is operated exclusively by women and through it are preserved
traditions of a country. Women are becoming important at the global marketplace not just as workers, but also as
consumers, entrepreneurs, managers and investors. Various surveys show that women are the ones who make
purchases in the family. Approximately 80% of cases, women are the ones who decide for the home furnishing,
daily expenses and other additional expenses that are found within the family. Based on this we can say that the
woman plays an important role not only as producer but also as expendable (consumer) therefore should be given to
a woman a deserved place in the economy.

POLICY MANAGEMENT OF LARGE BUSINESSES

The position of women in
the economy since 2000
has
improved
significantly over their
employment through paid
work, but a cramp that is
noted is the fact that even
though women have been
given employment space
still they are not given the
opportunity to manage.
Few are enterprises that
have entrusted women
with jobs as leaders.
According to researchers
conducted by the State
Statistical Office of the
Republic of Macedonia,
in
the
publication
Table 1, Labour market in Republic of Macedonia
"Women and Men in the
Republic of Macedonia" - in 2014, noted that 28.4% of management posts belong to women, while the remaining
71.6% are men. This is due to mistrust of males versus females. But more worrying is the situation of enterprises
that have over 20 employees, where management positions are not listed at any woman. (The State Statistical Office
in Macedonia, (2014) Women and Men in the Republic of Macedonia, Skopje, page. 69)
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WOMEN'S PARTICIPATION OR IMPACT ON THE WORLD ECONOMY

The right of women participation in the world economy
would be key factor in the development of further socioeconomic development of many countries. If the women
were employed in the same level as men, many states
would have considerable growth in their GDP. Based on
numerous studies regarding the impact of women in the
economy, we know that in the countries where women is
counted as workforce or part of the middle or higher level
management, their respective economies are more
developed than in countries where women workforce still
are not considered or are negligible in leadership positions.
Table 2, Best 10 states of the “Economic Success of Women”

If women in the United States, Japan, and Egypt were
employed at the same rates as men, the GDPs of those
countries would be higher by 5%, 9%, and 34%.,
respectively.
“Women are the most underutilized economic asset in the
world’s economy,” says Angel Gurría, the secretarygeneral of the Organisation for Economic Co-operation
and Development. As education levels rise and companies
become more welcoming, that seems poised to change.
(http://hbr.org/2013/04/women-and-the-economics-ofequality/ar/1 Harvard Business Review, seen on: 07
September 2014)
Table 3, 10 worst states of the “Economic Success of Women”

CONCLUSION
Advancing gender equality requires strengthening different dimensions of women's autonomy: economic and
political autonomy, full citizenship and freedom from all forms of violence, sexual and reproductive autonomy.
Considering that the involvement of women in the economy would increase productivity and different benefits
within a state, the Republic of Macedonia has recently been paying particular attention to women's employment, but
still we can not say that it is best achieved, as a new democratic state there are needs to be accomplished in the local
economy democratization and respect for women.
According to state statistics, we can conclude that women are in economy, but they are not in the position of leaders
because of men’s fear to let their enterprises in the hands of a woman.
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LIFE-LONG EDUCATION AND ADULT EDUCATION. EUROPEAN POLICIES AND
STRATEGIES
Martin Ranchev1
Abstract
Education is becoming a permanent item on the agenda of the European Union. It is gaining a much greater significance
because of the need for its integration with other policies in the field of the knowledge economy - employment,
innovations, entrepreneurship, information and communication technologies. The above mentioned necessity, combined
with the need to build a competitive economy in the EU, initiates activities and projects in lifelong education.
The aim of the current research is to examine the characteristics and definitive assumptions associated with lifelong
learning and adult education in terms of forms, ways and means of achieving a competitive European economy. The
emphasis in the study is placed on:
As a conclusion, we have drawn on the significance of adult and lifelong education, we have also made conclusions
regarding future prospects and the importance of these initiatives for the economy of Europe and its Member States.
Key words: adults, growth, education, Europe 2020

INTRODUCTION
At the end of the 20th century, in response to the advent of the information society, the wider applications of
biotechnology, the computerization in different areas of production and daily life, as well as the irreversible
socio-political transformations, many international organizations such as the European Union, UNESCO and
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) began to develop a new paradigm of
education as a permanent and continuing process. That is how the conceptual idea of lifelong learning was born
at UNESCO in 1972 and received the support of multiple intergovernmental organizations (Faure, 1972, OECD,
1973). As a result, a number of official documents were issued by the European Commission – “Making a
European Area of Lifelong Learning a Reality”, followed by a special Resolution of the Council of Europe. In
this resolution, the Council called upon the member states of the EU to prepare the national strategies and
practical measures that would encourage lifelong learning and make it accessible to all citizens of the European
community.
METHODS
The primary aim of this study is to explore the specific characteristics and definitive formulations connected
with lifelong education and adult education as forms, methods and means of making the European economy
competitive. Additionally, the report covers the primary objectives of the European Commission concerning
lifelong learning as personal fulfillment, social integration, employability, adaptability and active citizenship.
Last but not least, the program participants, teachers, trainers, students, practitioners, school graduates, etc.
share in an interview their beliefs on how to make the program more effective, and their comments are presented
in a condensed summary.
LIFELONG LEARNING – NATURE AND DEFINITION OF THE TERM
Lifelong learning arose as a result of the inevitable, but gradual, continuous and contradictory transformation of
the current education systems. It is described using the metaphor “common education umbrella” which unites all
processes of formal, non-formal and informal education, i.e. it is holistic in nature. These processes can be
regarded in two aspects – occurring throughout life and in all spheres of social practice. Therefore, along with
the main term – life-long learning, another term is also in use – life-wide learning. The concurrent use of the two
terms allows for clear understanding of the fact that the term learning has acquired a wider meaning and scope
incorporating the following aspects: learning within a formal education system, learning performed within the
parallel (non-formal) system of adult education, as well as all processes of self-education and learning in
everyday life, i.e. natural (informal) learning. Unlike the other two types, informal learning is unintentional,
unsystematic and non-purposeful, and under the socio-economic conditions of today the significance of this
specific type of education is bound to grow constantly. (Katansky, 2012, p.11). That is the case because
informal education is naturally a part of every person’s life. Unlike formal and non-formal education, it is
neither compulsory nor organized, and it may not even be recognized by the individual as the manner in which
s/he has acquired a part of their skills and knowledge. It is the oldest form of education and sets the most
important foundation for early learning. The fact that microcomputer technology established itself in the
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household before spreading to the schools, serves to illustrate the importance of informal learning. It is part of a
new education paradigm and an inseparable component of state social policy (Lavrentsova, 2014, p.22).
In the European Commission’s Europe 2020 “Making a European Area of Lifelong Learning a Reality” the
following question is justifiably asked – What do we mean by lifelong learning? The answer to this question is
formulated definitively – ‘all learning activity undertaken throughout life, with the aim of improving
knowledge, skills and competence, within a personal, civic, social and/or employment-related perspective’. This
definition regards learning as encompassing the entire duration of life – from pre-school years to postretirement. It is also indicated that this definition is not final and only applies to the specific document and the
activities on the development of national strategies for lifelong learning pertaining to it.
This report discusses the four main objectives, which are broad and mutually supporting, reflected in the content
of Europe 2020.
Personal fulfillment – supporting personal fulfillment is a classical objective, i.e. it is not new, but it has
acquired new dimensions under the conditions of contemporary life. These dimensions stem from the fact that
never before has Europe enjoyed such good opportunities for free movement of persons, which is an expression
of one of the fundamental rights of the citizens of a united Europe. Other opportunities are connected with the
freedom of settlement, education and work in a state other than the individual’s place of residence;
communication and freedom to exercise the fundamental human rights. The ability to take advantage of these
opportunities is related to the establishment of the personal potential for fulfillment not just in one’s profession
and at the job market, but also in other spheres of life. Unlike the traditional education policies, which place the
emphasis on the institutional setting, lifelong learning targets directly the individual and his/her personal
fulfillment, viewed from the context of a common striving to establish a better European community, where the
individual would acquire knowledge, skills, dispositions, emotions, beliefs and meanings within the global
community (Jarvis, 2008, p.28).
Social integration The tendency initiated in Europe toward a society that can be defined as information and
knowledge-based, could lead to even greater inequality and isolation of significant social groups. This is a real
threat for those who have not managed to reach the necessary level of education and professional qualification,
and to acquire the basic skills and competencies needed in all areas of contemporary life. The dire consequences
of this phenomenon could be alleviated and countered effectively by means of education. Education needs to be
used in conjunction with other socio-economic and financial measures and policies in order to succeed in the
struggle against social inequality, thus creating the preconditions for the establishment of a unified model of
accumulation and processing of human capital, which covers professional preparation (learning to know,
learning to do), general cultural development (learning to be) and civic education (learning to live together)
(Field, 2007, Kearns, 2005).
In order to solve this problem, it is necessary not just to improve the education of each successive generation of
young people, but also to take complex measures designed to provide educational opportunities for all people of
all ages – from pre-school to post-retirement. Thus lifelong learning will contribute to the improvement of the
level of education, qualification and general culture of the population, which in turn will facilitate the cohesion
process in Europe.
Employability and adaptability As a result of the intensive and continuous development of the job market, the
structure and characteristics of the workplace are changing in terms of job requirements. In order to face the new
challenges, young people need to possess skills required by the new economy of knowledge, so that they can
take full advantage of employment opportunities as well as use and develop their potential to the maximum. The
economic and social progress in all European states has changed the conditions under which young people are
being prepared for active working life. This has led to the appearance of: activities encouraging the use of digital
technology and the Internet in schools and the acquisition of new skills; activities facilitating the integration of
young people in society; development of lifelong learning; increase in the number of public Internet access
points, etc. Education and training are of foremost importance in the preparation of young people for their role
in society. The European Commission uses the term “employment aspects” in its formulation of this objective as
part of the strategy Europe 2020. The employment aspects delineated in the European strategy for growth are
employability, adaptability, equal opportunities and entrepreneurship. The purpose of lifelong learning in terms
of employment covers a wide range of issues. The solutions to them can be facilitated and depend to a certain
degree on the professional training, the delivery of information and consultation, as well as on education in the
broadest sense of the term. A. Giddens also indicates that the development of specific habits can be important
for a number of sought-after professions today. (Giddens, 1998, p.125) Qualities such as flexibility and
adaptability, competitiveness and individualism (personification of choice and responsibility) are all highly
valued at the job market and have turned into a cornerstone value of the adult education programs (Gorshkov&
Klyucharev, 2011, pp.19-20)
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Active citizenship – active citizenship is an element of a more complete civil society. Civil society is a union of
free, equal and active persons, i.e. citizens who are familiar with their rights and obligations, take an active
stance on the problems of the country, region and community in which they live, show solidarity and unite in
organizations, societies, movements, etc. to defend group or social interest and values. The social regulators in a
civil society are law and morality, with the latter being especially important. In a free civil society, nongovernmental organizations of citizens representing their interests operate alongside the state institutions. The
purpose of a civil society is not to weaken the state or to take over some of its functions. It serves as a corrective
to the state and as a guarantee for democratic and powerful state institutions ensuring that human rights are
observed, that there is equality before the law and sustainable socio-economic development. The creation and
establishment of the so-called “third sector” depends to a significant extent on the level of education of the
society and the competence of the people of different ages concerning different aspects and problems of civic
education. Therefore active citizenship is an objective of lifelong learning.
RESULTS
An erroneous belief has gained popularity over the last few years, namely that secondary education is the
required minimum and basic level of education providing modern professional qualification. This has produced
a number of negative effects. According to the 2011 Census performed by the National Statistical Institute of the
Republic of Bulgaria 43.4% of the Bulgarian population have obtained secondary education (in comparison,
60.3% of European citizens have obtained secondary education). For this reason, there needs to be a higher level
of participation in continuing education and training in order to compensate for the education deficit.
Unfortunately, a very small portion of the population (8%) aged 25-60 years old are actively engaged in the
process of improving their level of education and qualification. The data shows that there is a long way to go
before reaching the goals defined with the terms “Education for all” and “Learning Society”. With a view to
improving these results and raising the percentage of people actively participating in lifelong learning, my
university professor colleagues, teachers and education inspectors shared their opinions presented below as a
condensed summary:
Involvement of as many social partners as possible from among the employers and syndicate leaders as a large
percentage of the population are employed in the industry and the services.
For this reason, the dialogue and cooperation on matters related to lifelong learning need to become more
extensive in order to achieve as follows:
Provide the necessary resources for training and qualification
Workplace training
Employers providing more access to training for as many people as possible.
Increase in private investments at all levels and in all sectors of education.
Involvement of non-governmental organizations, employer associations, societies, foundations, etc. as well as
sufficient investment provided by them for all individuals both within the existing and in the new educational
structures.
A more equitable distribution of the resources available under different programs and initiatives at the
European, national and local levels.
New approaches to education funding providing more transparency in the utilization of financial resources.
More responsibility taken by the executive branch of the government for the organization of the education
system, the education content, the harmonization of the national legislation and the regulations in this sphere.
The government needs to provide the necessary conditions and resources that would guarantee access to
education for all citizens and especially for the underprivileged social groups, as well as access to necessary
information and consultation support.
All interviewed individuals stated that lifelong learning needs to be implemented under a flexible organization
of the training process catering to the individual needs of every trainee and adapted to suit the conditions of his
life, as nowadays the pace of living is exceedingly fast as a result of global tendencies and people are often
extremely busy.
DISCUSSION END CONCLUSIONS
Europe is moving towards becoming a society based upon information and the economy. More than ever before
the access to current information and knowledge, combined with the motivation and skills to use this knowledge
in an intelligent manner, for the benefit of the individual and society as a whole, appears to be the key to
increasing European competitiveness, as well as improving and adapting the workforce.
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Nowadays people live in a complex social and political world. They want to be able to plan their own life and
are ready to contribute actively to the development of society. They need to learn how to live together, safely
and creatively, regardless of their cultural, linguistic and ethnic diversity. Education, in the broadest sense of the
term, is the key to studying and understanding the way to face these challenges.
These two distinguishing features delineate the two equally important objectives of continuing education:
development of civic consciousness and enhancement of the potential for employment in all spheres of life.
The change can come about through stimulation on part of the member states, as well as through social support
and assistance wherever necessary. The member states are in charge of the systems of education and
qualification – each with its own institutional framework.
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SINIF ÖĞRETMENLIĞI EĞITIMINDE MÜZIK DERSLERI
MUSIC LESSONS IN CLASSROOM TEACHER EDUCATION
Sevan NART1
Özet
Müzik, bir eğitim alanı ve amacı olmak dışında çocuğun bireysel (bilişsel, duyuşsal, devinişsel) ve sosyal gelişiminde
büyük ölçüde yeri olan önemli bir eğitim aracıdır. Bu önemi nedeniyle, eğitimin her kademesinde müzik eğitiminin
çocuğun hayatında yer alması gerekmektedir. Ancak ülkemizde, ilköğretim müzik eğitimi uygulamalarına yönelik sorun ve
tartışmalar devam etmektedir. Bu sorun ve tartışmaların başlıca sebeplerinden biri, “müzik eğitimi”nin, ayrı bir uzmanlık
ve birikim gerektiren özel bir alan eğitimi olmasına rağmen İlköğretim birinci kademede pek çok devlet okulunda “sınıf
öğretmenleri” tarafından uygulanmaya çalışılmasıdır. Çocuğun müziğe karşı ilk tutum ve algılarının geliştiği bu dönemde,
sınıf öğretmenlerinin müzik öğretimine ilişkin bilgi, beceri ve donanımları büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle
üniversitelerin, sınıf öğretmenliği bölümlerinde verilen müzik derslerinin program, içerik ve uygulamalar açısından
izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışma, sınıf öğretmenliği eğitimi lisans programında yer alan müzik derslerinin içerik ve uygulamalar bakımından
incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla betimsel bir yöntem izlenerek, alanyazında konuyla ilgili Türkiye’de
yapılan araştırmalar taranmış, elde edilen veriler derlenerek sunulmuş ve sonuçlara ilişkin öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Müzik Dersi, Sınıf Öğretmenliği.
Abstract
Apart from being an educational purpose and field, music is an important educational tool which has a significant place in
child’s personal (cognitive, emotional, motor) development and social development. Due to this importance, music
education is required to start in pre-school and must consistently be a part of children’s school education throughout their
journey. However, in Turkey, concerns and discussions continue towards applications of music education at pre-school and
school within the scope of formal education. One of the main reasons of these concerns and arguments is that, music
education -which is a specialized area that requires expertise and knowledge- is provided by the classroom teachers in the
Primary Stage I education in many public schools. During this period, when the first attitueds and perceptions of a child
towards music is developed, classroom teachers’ knowledge and skills on music teaching is of great importance. Therefore,
music lessons provided at the classroom teaching parts of the universities are required to be observed and assesed in terms
of programs, contents and applications.
This study was carried out to investigate the music lessons in terms of content and applications that are provided in the
undergraduate classroom teacher training programs. For this purpose, a descriptive method was followed and researches in
Turkey and literature on the subject was screened. Also, recommendations relating to the results were presented.
Key Words: Music Education, Music Lessons, Classroom Teaching.

GİRİŞ
Zorunlu eğitimin ilk aşaması olan İlköğretim, çocuğu gelecekteki hayatına hazırlayan temel eğitimin ilk
basamağıdır. Bu aşamada bireyin edineceği deneyimler ve ön öğrenmeler, ilerideki sosyal ve akademik
yaşantısına yansıyacağından ilköğretim eğitim-öğretim programlarının ve bu programları uygulayacak
öğretmenlerin niteliği büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim
programlarını, bireylerin her yönden dengeli, tutarlı ve sağlıklı olarak yetişmelerini sağlamaya yönelik çağdaş
bir yaklaşımla; bilim, teknik ve sanat eğitimini bir arada sunan bir içerikle düzenlemektedir. Sanat eğitiminin
başlıca dallarından biri olan müzik eğitimi, bir eğitim alanı olması dışında, etkili bir eğitim aracıdır. Bu özelliği
nedeniyle müzik eğitimi ve müzik eğitimine yönelik dersler zorunlu eğitim süresince eğitimin her aşamasında
öğretim programlarında yer almaktadır.
Ancak ülkemizde, ilköğretimde müzik derslerinin uygulanmasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu olumsuzlukların
başlıca sebeplerinden biri; “müzik eğitimi”nin, ayrı bir uzmanlık ve birikim gerektiren özel bir alan eğitimi
olmasına rağmen, İlköğretim birinci kademede pek çok devlet okulunda “sınıf öğretmenleri” tarafından
uygulanmaya çalışılmasıdır. Bu konuda MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 64. maddesi şöyle
öngörmektedir:
“İlköğretim okullarının 1-5 inci sınıflarında sınıf öğretmenliği esastır. … İlköğretim
okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen beden eğitimi,
müzik, resim-iş, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil, iş eğitimi ve bilgisayar dersleri, branş
öğretmenleri tarafından okutulabilir. …Ancak yeterli sayıda branş öğretmeninin bulunmaması
durumunda, beden eğitimi, müzik, resim-iş, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil, iş eğitimi
1
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ve bilgisayar dersleri, bu alanlarla ilişkilendirilmiş ek branşı olan sınıf veya branş
öğretmenlerince okutulabilir” (mebk12.meb.gov.tr).
Özmenteş (2008: 1), ilköğretim müzik derslerinin etkili olabilmesi için sınıf öğretmenlerinin sahip olması
gereken müziksel donanım ve özellikleri şu şekilde sıralamaktadır:
1.
Sınıf öğretmenlerinin öğrencileri müziğe güdülemek, müzik derslerini sevdirmek ve
öğrencilere çalgı öğretebilmek için okul şarkıları için uygun bir çalgıyı (blokflüt, mandolin,
gitar, piyano vb.) etkili bir şekilde çalabilecek düzeyde olması gerekmektedir.
2.
Sınıf öğretmeninin temel müzik bilgilerini bununla birlikte öğrencilerin
yaratıcılıklarını geliştirebilecek yöntem ve yaklaşımları bilmesi ve uygulayabilecek durumda
olması gerekmektedir.
3.
Sınıf öğretmeninin öğrencilerin gelişim ve düzeylerine uygun müziksel etkinlikleri
düzenleyebilecek yeterlilikte olması gerekmektedir.
4.
Sınıf öğretmeninin sınıftaki müzik yeteneğine sahip öğrencileri fark edebilecek ve
onları doğru yönlendirebilecek yeterliliğe sahip olması gerekmektedir.
İlköğretim kurumlarında müzik dersine girecek öğretmenin, öncelikle programın hedefleri doğrultusunda, müzik
ile ilgili gerekli kuramsal bilgilere sahip olmak zorunda olduğunu ifade eden Küçüköncü, öğretmenlerin
programın öğelerine (üniteler, ders konuları, hedefler vb.) ve uygulanmasına yönelik genel öğretim yöntemleri
ile müzik eğitimine ilişkin özel öğretim yöntemlerini; davranış ölçme değerlendirme işlemlerini; çalgı çalmayı
ve çalgı öğretimini; sesini kullanmayı ve ses eğitimini; toplu şarkı öğretim yöntemlerini ve ihtiyacına yönelik
materyal geliştirmeyi de bilmesi gerektiğini sözlerine eklemektedir (Küçüköncü, s.4). Benzer şekilde Saydam,
programa ve çağın gereklerine göre ilköğretim müzik dersini uygulayacak öğretmenin nota bilmesi; çalma,
söyleme, dinleme, çözümleme ve yaratma yönlerinden kendisini geliştirmiş olması; müzik dersi öğretim ilke,
yöntem ve tekniklerini bilmesi ve uygulayabilmesi; ulusal ve evrensel ölçüde bir şarkı dağarcığına, müzik
kültürüne sahip olması; çocuk şarkıları yaratabilmesi, bu duygu ve beceriyi çocuğa da kazandırabilmesi,
çocuğun müziksel gelişiminin farkında olması ve bu gelişmeyi öğretim sürecinde dikkate alabilmesi gerektiğini
belirtmektedir (Saydam, 2003: 75).
Uygulamaya konulan “İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Programı”nın, müzik eğitimini bütün yönleriyle
kapsayacak şekilde hazırlandığını ancak uygulanabilmesinin, doğrudan sınıf öğretmeninin yeterliliği; programı
anlayabilmesi ve anladıklarını gerçekleştirebilmesi ile ilgili olduğunu belirten Küçüköncü (2000: 4), “Mezun
oldukları eğitim programlarında, çeşitli nedenlerle istenilen niteliklere sahip olarak eğitilemeyen öğretmenler,
görev yaptıkları okullarında ya müzik dersini hiç yapmamakta; ya da programın hedefleri ve ilkeleri dışında
kendi anlayışları doğrultusunda müzik dersi yapmaktadırlar” demektedir. Benzer şekilde Kocabaş, 1997'de
yaptığı çalışmasında müzik dersi öğretim programının yalnızca %20 oranındaki öğretmen kesimi tarafından
uygulandığını; %80 oranındaki büyük bir çoğunluk tarafından kısmen ya da hiç uygulamadığını saptamıştır.
1998'de gerçekleştirdiği diğer bir çalışmada ise, sınıf öğretmenlerinin müzik dersinin uygulanması konusunda
yeterince bilgi-beceri alışverişinde bulunmadıklarını; kendi performanslarını geliştirmek için uygun girişimlerde
bulunmadıklarını ve müzik dersi uygulamalarında kendilerini yeterli görmediklerini ortaya koymuştur (Kocabaş
ve Selçioğlu, 2003).
Küçüköncü (2000:3) sınıf öğretmenlerinin müzikal ve müzik eğitimi yeterlilikleri konusundaki birçok
problemin “sınıf öğretmenliği programlarına seçilerek öğrenci alınmaması, yeterli araç-gereç ve çalgının
bulunmaması, istenilen niteliklerde öğretim programının olmaması ve öğretim elemanlarının farklı kaynaklardan
gelmesi” gibi nedenlerden kaynaklandığını ifade etmektedir. Bu saptamaya ek olarak denilebilir ki; kısa dönemli
bir eğitimle sınıf öğretmeni olmaya hak kazanan “formasyon” öğrencileri de ilköğretimde müzik eğitimi
derslerinin yer almamasına ve/veya gereğince uygulanamamasına neden olmaktadır. Formasyon mezunu
öğretmen adaylarının “öğretmenlik nitelikleri” üzerine tartışmalar bir yana dursun, ne mezun olduğu lisans
programında ne de formasyon eğitiminde müzik eğitimi görmemiş öğretmenler, özel ilgi ve becerisi de olmadığı
taktirde ilköğretim çocuklarının müzik eğitiminden mahrum yetişmesine neden olabilmektedir.
Bu noktadan hareketle, çocuğun müziğe karşı ilk tutum ve algılarının geliştiği ilköğretim çağında, sınıf
öğretmenlerinin müzik öğretimine ilişkin bilgi, beceri ve donanımları büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle
üniversitelerin, sınıf öğretmenliği bölümlerinde verilen müzik derslerinin program, içerik ve uygulamalar
açısından izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, sınıf öğretmenliği bölümlerindeki müzik
derslerine ilişkin mevcut durumun araştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla çalışmada betimsel bir
yöntem izlenerek, alanyazında ulaşılabilinen ilgili araştırmalar taranmıştır. Araştırma sonuçlarına ilişkin veriler
bir araya getirilerek yorumlanmış ve öneriler sunulmuştur. Araştırmacının ulaşabildiği yayın ve araştırmalarla
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sınırlı olan bu çalışmanın alanda yapılacak diğer araştırmalara faydalı olacağı ve kaynak oluşturabileceği
düşünülmektedir.
Sınıf öğretmenliği lisans programında müzik dersleri
Yüksek öğretim Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarında (SÖLP), YÖK’ün 2006-2007 eğitim-öğretim yılında
uygulamaya koyduğu SÖLP uygulanmaktadır. Bu programda müzik dersleri, zorunlu alan dersleri kapsamında,
III. yarıyılda “Müzik”, IV. yarıyılda “Müzik Öğretimi” adıyla yer almaktadır2. Programda, III. yarıyılda 1 saati
teorik, 2 saati uygulamalı olmak üzere haftada 3 saat; IV. yarıyılda ise 1 saati teorik, 2 saati uygulamalı olmak
üzere 4 saat olacak şekilde düzenlendiği görülen müzik eğitimi derslerine ilişkin açıklamalar şu şekilde yer
almaktadır (http://www.yok.gov.tr):
Müzik (3.YY): Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık
kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye’de ve dünyada müzik tür
ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme,
eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme.
Müzik Öğretimi (4.YY): Müzik öğretim yöntem ve teknikleri, nota öğretimi teknikleri, ritm
ve melodiden yararlanarak orf çalgılarıyla çocuklar için şarkıların düzenlenmesi, çalgının şarkı
öğretiminde etkili kullanımı, oyun, müzik, dans, drama ve konuşma ilişkisi, müzik-estetik
ilişkisi ile müziksel beğeninin geliştirilmesi, müzik dersi etkinliklerinin diğer disiplinlerle
ilişkilendirilmesi, İlköğretim müzik programı ile ilgili etkinlik uygulamaları.
Özgül (2010), Türkiye’de Eğitim Fakülteleri İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ders Programlarına İlişkin
Müzik Derslerinin Çözümlenmesi başlıklı çalışmasında, 2006 yılına dek uygulanan SÖLP’larında yer alan
müzik derslerini içerik açısından incelemiş ve değerlendirmiştir. Sonuç olarak ders programlarının tanımdan
öteye geçmediğini ifade eden Özgül, bu tür tanımsal programların çözümlenmesi gerektiğini belirtmekte ve bu
tip programlarda en zor ve önemli olanın öğretim süreçlerinde ders tanımlarından bir anlam çıkarıp onu
uygulamaya koyabilmek olduğunu eklemektedir. Özgül ayrıca çalışmasında 2006 program tasarılarını
çözümlediği tablolara yer vermiştir (Bknz. Özgül, 2010: 512). Tebiş (2011), çalışmasında 2006 yılı ve
öncesindeki SÖLP’larını değerlendirmiş ve önemli bir saptamada bulunmuştur: “Toplamda 1998 programında 7
kredi olan müzik dersleri, 2006 programında 4 krediye düşürülmüştür. Daha önce 2 yarıyıl üst üste
uygulamadan sonra öğretim dersi konmuşken, 2006 programında 1 yarıyıl uygulama dersinden sonra öğretim
dersi verilmesi öngörülmektedir. …Oysa müzik gibi özel alanlar uygulama ağırlıklıdır ve aktif performans
gerektirir. Dolayısıyla eğitim sürecinin de uzun yarıyıllara dağılması daha verimli sonuçlar doğuracaktır”
(Tebiş, 2011: 225). Öğretmen adayı için en önemli aşamalardan birinin alanda kazandığı deneyimler olduğu
düşünülürse, bu değerlendirmenin son derece yerinde bir saptama olduğu söylenebilir. Çünkü öğretmen adayları
edindikleri bilgi ve becerileri uygulama okullarındaki öğrencilere aktararak deneyim kazanmaktadır ve hizmet
öncesinde edindikleri bu deneyimlerle mesleki yetkinlik kazanabilmektedir.
Kalyoncu ve Öztürk (2009) ise Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarında Verilen “Müzik” ve “Müzik Öğretimi”
Derslerinin İçerikleri konulu çalışmalarında, öğretim elemanlarının görüşlerine başvurmuş ve müzik dersi için
önerilen sürenin (kredinin) katılımcılarca ders tanımında verilen içeriklerin uygulanabilmesi için yetersiz
görüldüğünü saptamıştır. Buna karşın yapılan araştırmalarda (Şaktanlı, 2004; Demirbatır ve Helvacı, 2006;
Kurtuldu, 2009; Temiz, 2010; Tebiş, 2011) sınıf öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin lisans programındaki
müzik ve müziğe ilişkin dersleri kredi bakımından yeterli buldukları saptanmıştır. Temiz (2010) ve Tebiş’in
(2011) araştırma sonuçlarına göre; öğrenciler SÖLP’nda edindikleri bilgi ve becerilerin mesleki birikimlerine
katkı sağladığını düşünmekte ve mesleki yaşantılarına sağlayacağı desteği yeterli görmektedirler. Ancak, Şahin
(2009) sınıf öğretmenlerinin yaklaşık %70’inin; Kösreli (2012) ise yarıdan fazlasının lisans eğitiminde aldıkları
müzik eğitimini yeterli bulmadığını; Saydam, Özdemir ve Şen (2001) ise yaptıkları geniş çaplı araştırmada her
on sınıf öğretmeninden ancak birinin hizmet öncesinde aldığı müzik eğitimini yeterli bulduğunu saptamışlardır
(Saydam, 2003). Ayrıca Kösreli (2012) araştırmasında, sınıf öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğunun müzik
öğretimine ilişkin pek çok konuda (öğretim programı, öğretim yöntem ve teknikleri, eğitim müziği dağarı, sınıf
içi etkinlikler vb.) kendilerini eksik ve yetersiz bulduğunu ve hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu ortaya
koymuştur. Demirbatır ve Helvacı’nın (2006) çalışmasında da öğrenciler müzik derslerini içerik ve süre
bakımından yeterli bulurken derslerin teorik ağırlıklı işlenerek uygulamaya yeterince yer verilemediğini
belirtmişlerdir. Benzer şekilde, Barış ve Özata'nın (2009) araştırma bulgularına göre; müzik öğretiminde
2

Bununla birlikte Saydam çalışmasında, bazı programlarda “Toplu Çalgı Eğitimi”, “Toplu Ses Eğitimi”, “Yaratıcılık”,
“Sanat Eğitim Kuram ve Yöntemleri” ve “İlköğretimde Drama” gibi, içeriğinde müzik eğitimini tamamlayan konuların
bulunduğu tamamlayıcı farklı derslerin de yer aldığını belirtmektedir. (Saydam, 2003: 77)
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öğrencilerin çoğu daha çok uygulamaya ilişkin problemler yaşamaktadırlar ve öğrencilerin %79’u mevcut
programı uygulamada kendisini yetersiz bulmaktadır. Bu bulgulardan, derse ayrılan sürenin değil dersin
uygulanmasındaki sürecin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, dersi yürüten öğretim elemanlarının
süreci iyi planlaması, diğer bir deyişle programı iyi çözümlemesi gerekmektedir. Aday öğretmenin hizmet
öncesi en etkili ve yeterli şekilde alan deneyimi edinebilmesi için, öğretim elemanının kuramsal ve uygulama
dönük çalışmalara, derslerinde eşit oranda yer vermeye özen göstermesi gerekmektedir.
Çalgı öğretimi ve kullanımı üzerine araştırmalardan elde edilen bulgular; SÖLP müzik derslerindeki çalgı
eğitimi eksikliklerini ortaya koyar niteliktedir (Saydam, 2003; Şaktanlı, 2004; Demirbatır ve Helvacı, 2006;
Kılıç, 2009; Kırcıoğlu, 2009; Şahin (2009); Temiz, 2010; Tebiş, 2011; Kurtaslan ve Koca, 2013; Yokuş ve Avşar,
2014). Barış ve Özata’nın (2009) araştırmasında öğrencilerin % 86'sı lisans eğitiminde verilen çalgı eğitimi
düzeyini yeterli görmediklerini ve %76,7’si aldıkları çalgı eğitiminin müzik derslerine yeterli ölçüde katkı
sağlamadığını belirtmişlerdir. Tebiş’in (2011) araştırma sonuçları öğrencilerin seçilen çalgı, çalgıya ayrılan süre
ve çalgı öğretiminde izlenen tüm süreçler bakımından oldukça yüksek bir oranda tereddütleri olduğunu ortaya
koymuştur. Temiz’in (2010) araştırmasına katılan öğrenciler, sınıf çalgılarının (Orff Çalgıları) tanıtılması ve
kullanması bakımından müzik derslerinin yetersiz olduğunu belirtirken, Şahin’in (2009) araştırmasına katılan
öğretmenlerin yaklaşık %70’i Orff çalgıları hakkında bilgileri olmadığını ifade etmişlerdir. Kurtuldu’nun (2009)
araştırmasında katılımcıların büyük bir bölümü (%81,2), müzik öğretimi dersinde blok flüt haricinde daha farklı
çalgılar kullanılmasının, derse olan ilgiyi arttıracağı görüşünde bulunmuştur. Çalgı eğitimine ilişkin bu olumsuz
araştırma sonuçlarına karşılık, Kutluk (2010) araştırmasında öğrencilerin %77’sinin blokflüt öğretmede
kendilerini yeterli bulduklarını saptamıştır. Ancak bu araştırmada da öğrencilerin %78’inin başka bir çalgı
öğretme; %61’inin ise başka çalgı çalma konusunda kendilerine güvenmedikleri ortaya konmuştur. Tunalıoğlu
(2010), ilköğretim ikinci kademe okullarındaki müzik derslerinde uygulanan düzenli ses ve çalgı eğitimi
uygulamalarının sonuçlarını karşılaştırdığı çalışmasında, çalgı eğitimi destekli müzik öğretimi gören deney
grubunun, hem müziksel bilgi, hem müziksel tutum, hem de müzik yaşantısı değişkenleri yönünden, ses eğitimi
destekli müzik öğretimi gören kontrol grubuna göre, çok daha üst boyutta olumlu gelişme gösterdiğini
saptamıştır. Araştırmacı bu sonuçlara dayanarak, müzik eğitiminde ‘çalgı eğitimi’nin, müzik öğretiminin daha
etkili ve daha verimli olması amacıyla, uygulanması gereken en etkili öğretim yöntemi olduğunu belirtmiş ve bu
nedenle, özellikle ilköğretimde gerçekleştirilen müzik eğitimi uygulamalarında, çalgı eğitimine ağırlık verilmesi
gerektiğini ifade etmiştir. Bu durum hizmet öncesinde sınıf öğretmenliği müzik derslerinde çalgı eğitimine daha
fazla önem verilmesi gerektiğini göstermektedir. Tunalıoğlu (2010) bu konuda çalgı öğretim programlarının,
çalgı eğitimi uygulamaları; çalgı öğretim yöntemleri; kullanılacak çalgılar doğrultusunda izlenecek farklı yollar;
çalgıya yönelik hedef ve davranışlar gibi temel konulara daha çok ağırlık verilecek şekilde yeniden
düzenlenmesini de önermektedir.
SÖLP’ndaki müzik öğretimi ve uygulamaların yapılması konusundaki araştırma sonuçları ses eğitimi alanında
da eğitimin yetersiz ve etkisiz kaldığını göstermektedir (Şahin ve Aksüt, 2002; Saydam, 2003; Şaktanlı, 2004;
Barış ve Özata, 2009; Şahin, 2009; Temiz, 2010). Şahin’in (2009) araştırmasına katılan sınıf öğretmenlerinden,
‘lisans eğitiminde aldıkları müzik eğitimindeki ses-nefes çalışmalarının, konuşma ve şarkı söylemelerine
etkisi’ni olumlu bulanların toplam oranı (tamamen-büyük ölçüde ) sadece %9,79’dur. Barış ve Özata (2009) ise
öğrencilerin %64’ünün, lisans döneminde aldıkları müzik eğitiminin bireysel ses eğitimlerine yeteri kadar katkı
sağlamadığı ve %53,4’ünün ise “kısmen” katkı sağladığı görüşünde olduklarını saptamıştır. Bu bulgular Şahin
ve Aksüt’ün (2002) araştırma sonuçlarını destekler niteliktedir. Araştırmacılar Uşak ili merkez ilçede ilköğretim
I. Kademe okullarında görev yapan 460 sınıf öğretmeniyle yaptıkları çalışmada, öğretmenlerin %62’sinin
öğrencilerin seslerini eğitebilmede kendilerini yeterli görmediğini saptamışlardır. Kırcıoğlu’nun alan
araştırmasında sınıf öğretmenlerinin yüzde 73,2’si seslerini müzikal bir biçimde şarkı söylemeye yeterli
bulmadıklarını belirtmişlerdir. Kutluk’un (2010) araştırmasında, öğrencilerin %61’i ‘nota ile şarkı öğretme’;
%60’ı ‘kulaktan şarkı öğretme’; %57’si ‘şarkı söyleme’ konularında kendilerine güvendiklerini ifade ederken
%49’u çocuk müziği dağarına sahip olma konusunda kendilerine güvenmediklerini belirtmişlerdir. Benzer
şekilde Şahin’in (2009) araştırmasında öğretmenlerin yarıdan fazlasının; Barış ve Özata’nın (2009)
araştırmasında öğrencilerin %65,2’sinin; Demirbatır ve Helvacı’nın (2006) araştırmasında öğrencilerin
%68,3’ünün gerekli şarkı dağarcığına sahip olmadığı saptanırken; Temiz’in (2010) çalışmasında öğrencilerin bu
konuda olumlu görüş bildirdikleri ve kendilerini yeterli gördükleri sonucu ortaya çıkarılmıştır. Saydam,
Özdemir ve Şen (2001) Ankara ilindeki 535 sınıf öğretmenine uyguladıkları ankette, öğretmenlerin müzik
derslerinde en çok gerçekleştirdikleri etkinlik türünün %96.82 oranla “şarkı öğretimi” olduğunu ancak şarkı
söyleme ve koro çalışmaları için gerekli olan ‘ses-nefes egzersizleri’nin yalnızca %4.48 oranında
gerçekleştirildiğini saptamışlardır (Saydam, 2003). Şahin (2009) araştırmasına katılan sınıf öğretmenlerinin,
ilköğretim çağı çocuğunun ses gelişimi, ses sınırları ve ses sağlığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını
ortaya koymuştur. Sazak (2007: 84-85) ise, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin ses sağlığı ve
kullanımı konusunda oldukça bilinçsiz olduğunu saptamıştır. Bu sonuçlar genel olarak, ses eğitimine yönelik
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çalışmalara SÖLP müzik derslerinde yeterince ve/veya hiç yer verilmediğini ya da çalışmaların yetersiz
kaldığını düşündürmektedir.
Bazı araştırmalarda katılımcıların (öğrencilerin/öğretmenlerin) müziksel ön yaşantıları üzerine sorulan sorular
sonucunda elde edilen bir başka bulgu da katılımcıların büyük bir çoğunluğunun, Lisans Eğitimi öncesindeki
öğrenimleri süresince yalnızca ortaokul ve lisede müzik derslerini branşı “müzik” olan bir öğretmenden
aldıklarını belirtmiş olmalarıdır. Diğer bir deyişle, katılımcıların oldukça yüksek bir bölümünün ilkokulda bir
müzik öğretmeniyle çalışmadığı ve/veya müzik eğitimi almadığı ortaya konmuş ve buna bağlı olarak müziksel
ön yaşantılarının da eksik ve yetersiz olduğu saptanmıştır. Bu durumun sınıf öğretmeni adaylarının SÖLP’ndaki
ve ilköğretimdeki müzik derslerine yaklaşımlarını ve bu derslere ilişkin tutumlarını etkileyeceği
düşünülmektedir. Özgül (2001), Saydam (2003), Ercan (2006), Barış ve Özata (2009), Kırcıoğlu (2009), Şahin
(2009) ile Yokuş ve Avşar (2014) gibi araştırmacılar da çalışmalarında sınıf öğretmenliği öğrencilerinin lisans
öncesi edindikleri genel müzik bilgilerinin yetersiz düzeyde olduğunu saptamışlardır.
Şahin ve Aksüt’ün araştırmalarında, “Size göre ilkögretim okullarında, müzik dersi etkinliklerini, hangi
ögretmenler yürütmelidir?” sorusuna, sınıf öğretmenlerinin %87,1’i “tüm sınıflara (I.-II.-III. Kademe) müzik
ögretmenleri girmelidir” cevabını vermiştir (Şahin ve Aksüt, 2002). Kırcıoğlu’nun 2009’da yaptığı araştırmada
sınıf öğretmenlerinin %80’i “Müzik dersine branş öğretmeni girmesi beni rahatlatıyor” ifadesinde ortak görüş
bildirmişlerdir. Benzer şekilde Saydam, Özdemir ve Şen’in (2001) araştırmalarında sınıf öğretmenlerinin
tamamına yakını (97.38’i), Şahin’in araştırmasına katılan öğretmenlerin de %94,04’ü, ilköğretim 1. kademe
müzik derslerine müzik dal öğretmeninin girmesinin gerekli olduğunu belirtmişlerdir (Saydam, 2003; Şahin,
2009).
SONUÇ
Bu araştırmada SÖLP’nda yer alan müzik derslerinin içerik ve uygulama bakımından mevcut durumu
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla alanyazında konuyla ilgili Türkiye’de yapılmış olan araştırmalar
incelenmiş ve araştırma sonuçları ortaya konmuştur. Yapılan alanyazın taramasında, ilgili konuda ‘hizmet
öncesi’ sınıf öğretmeni adaylarıyla gerçekleştirilen araştırmalar olduğu kadar (Demirbatır, E ve Helvacı, A.,
2006; Özmenteş, 2008; Kurtuldu, 2009; Temiz, 2010; Kutluk, 2010; Tebiş, 2011; Kurtaslan ve Koca, 2013)
özellikle ‘hizmet’ içi yani aktif olarak çalışan sınıf öğretmenleriyle yapılan ve düşündürücü bulgular içeren
araştırmalar (Şahin ve Aksüt, 2002; Saydam, 2003; Barış ve Özata, 2009; Saylam, 2009; Kılıç, 2009)
gerçekleştirildiği de görülmüştür. Her iki alanda yapılan araştırmalar incelendiğinde, hizmet öncesi, sınıf
öğretmeni adaylarına uygulanan anketlerden elde edilen bulgular ile sınıf öğretmenlerinin hizmet içi müzik dersi
ya da müzik öğretiminde karşılaştıkları sorunları inceleyen araştırma bulguları arasında bir neden - sonuç ilişkisi
bulunduğu saptanmıştır.
Araştırmaların çoğunda hizmet öncesi, öğretmen adaylarının müzik dersine ilişkin; ders süresini, öğretim
elemanlarını, müziksel içerik ve etkinlikleri yeterli bulduğu sonucuna varılmıştır. Genel olarak öğretmen ve
öğretmen adaylarının müzik derslerine ilişkin olumsuz ya da yetersiz bulduğu konulardan birisi dersliklerin
fiziki şartlar ve donanım açısından yetersiz oluşudur. Bununla birlikte araştırmalarda, müzik derslerinde çalgı ve
ses eğitimi çalışmalarının etkili ve yeterli bulunmadığı da ortaya konmuştur. Araştırmalarda öğretmen
adaylarının da, öğretmenlerin de en fazla üzerinde durduğu ve önemsediği konu, hizmet öncesi uygulamaya
dönük çalışmalara programlarda yeterince yer verilmediğidir. Oysaki, öğretmenlik mesleğinde en önemli
kazanımlar, alanda edinilen deneyimlerdir. Öğretmen adayı edindiği bilgileri uygulayabildiği ölçüde kendini
yeterli hissedecektir. Bu nedenle eğitim fakülteleri öğretim programlarında kuramsal bilgilerin kazandırılmasına
ayrılan süre kadar uygulama derslerine de zaman ayrılmalıdır.
Tüm bunlara ek olarak, ‘müzik’, yetenek ve beceri gerektiren bir eğitim alanı olduğundan ve SÖLP’na kayıt
olan öğrenciler müziksel yeteneklerine göre seçilmediklerinden, öğrencilerin tamamının müzik derslerinden
aynı derecede faydalanacağından ya da müzik dersini etkili ve verimli bir şekilde yürütebileceğinden söz
edemeyiz. Ancak her bireyde farklı düzeyde müziksel yetenek olduğunu düşünürsek, bu öğretmen adaylarının
da müziğin bir ya da birden fazla boyutunda müziksel yeteneğe ve beceriye sahip olabileceğini söyleyebiliriz.
Bu nedenle SÖLP’nda müzik derslerine giren müzik eğitimcilerine de büyük sorumluluk düşmektedir.
Eğitimcilerin, sınıf öğretmeni adayı öğrencilerini çok iyi tanıması, yetenekleri ve/veya yeterlikleri bakımından
değerlendirmesi ve onlara farklı çalışma olanakları sunabilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak, şu anki eğitim sisteminin öngördüğü şekliyle, ilköğretim müzik derslerini yürüten sınıf
öğretmenlerinin, müzik öğretimine ilişkin bilgi ve beceri bakımından donanımlı yetişmeleri büyük önem
taşımaktadır. Bu konuda Göğüş, (2008: 373) çalışmasında müzik eğitimci James P. O’Brien’ın (1983:6) şu
sözlerini aktarmaktadır:
“...Ancak sınıf öğretmeni bu alanda yeterli birikime sahip değilse, çocukların müziği yanlış
öğrenmesi gibi bir dezavantajla karşılaşılabilir. Programı oluşturan şarkı söyleme, dinleme,
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çalgı çalma, (müzik eşliğinde) hareket etme, müziği okuma ve yaratma etkinlikleri dengeli
bir biçimde uygulama içine alınmayabilir. İdeal bir durum, müzik öğretmeni ve sınıf
öğretmeni birlikte olduğunda gerçekleşebilecektir. Onlar sorumlu oldukları çocuklara uygun
ve geçerli bir müzik programını sunarken, aynı zamanda kendi kişisel ya da mesleki
gelişimlerini de sağlayacaklardır”.
ÖNERİLER
1.

Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dallarının yeniden Bölüm haline getirilerek eğitim kademesine göre
müzik eğitimcisi yetiştirilmesi için dallara (okul öncesi ve anasınıfı, ilköğretim 1. ve 2. Kademe, Lise ve
Lisans gibi) ayrılması gerekmektedir. Buna göre; her dalın gerektirdiği öğretim ilke, yöntem ve tekniklerine
dayalı lisans öğretim programları geliştirilmeli ve ilgili dalın gerektirdiği nitelik ve nicelikte müzik
eğitimcisi yetiştirilmelidir.

2.

Eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği bölümleri arasında bilgi ve eğitimci
paylaşımları arttırılmalı; öğretmenlik uygulamalarıyla bu paylaşımlar desteklenmelidir.

3.

Sınıf öğretmenlerinin eksiklik hissettikleri ve kendilerini yetersiz hissettikleri alanlardaki eğitim etkinlikleri
saptanmalı; bu alanlara ağırlık verilmelidir. Özellikle ses eğitimi ve çalgı eğitimine yönelik etkinlikler
arttırılmalıdır.

4.

Müzik derslerini, sınıf öğretmenleri ile müzik öğretmenlerinin işbirliği içinde yürütebileceği öğretim
programları geliştirilmelidir.

5.

Eksikliklerin giderilebilmesi için hizmet içi eğitimler beklenmeden, hizmet öncesinde, seminerler ve kurslar
düzenlenmesine çalışılmalı ve sınıf öğretmeni adaylarının katılımı sağlanmalıdır.

6.

Müzik derslerinin işlenişinde kuramsal bilgiler ile uygulamaya dönük çalışmaların dengeli bir şekilde yer
almasına dikkat edilmelidir.
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THE MODULE "WORD PROCESSING" IN THE TRAINING OF STUDENTS OF
PEDAGOGICAL STUDIES IN INFORMATION TECHNOLOGIES
Mima Trifonova1
Abstract
The module "Word processing" is fundamental to the study of information technologies and focuses on the formation of
basic knowledge and skills that are the foundation for the development of digital competence. The report presents the
results of a study conducted at the beginning of the school year with the first-year students of the pedagogical subjects in
Trakia University, Stara Zagora.
The aim of the study was to establish the extent to which the students have acquired the knowledge and skills for word
processing in their training in information technologies in the secondary school.
The results establish certain deficiencies in the training of students on specific topics from the module "Word processing".
The identified deficiencies in the preparation of the students give grounds for the selection of appropriate topics and
assignments.
The selected material is transformed to tasks that help stabilize the basic level of training and gradually build the necessary
digital skills for the students to deal with academic activities related to the implementation of individual work in digital text
format.
Key words: training of students in pedagogical courses, information technologies, digital competence

INTRODUCTION
As a result of the entry and the permanent establishment of ICT in our life, more and more clearly, the need for
quality training in information technologies is outlined. Knowledge and skills for functionally and fully
exploiting the capabilities of the computer applications are needed. The educational policy of Bulgaria regarding
the introduction and the use of ICT in education in recent years has been presented in a number of documents
that were created in response to European documents for the development of the information society. The
reported data show that after the equipment with computers and software applications, it is necessary to pay
attention to the approaches used for the training of teachers for the acquisition of digital competences and in
particular those approaches that lead to the achievement of sustainable results. Computer teacher training begins
as early as during their academic training in the bachelor's degree course in higher education at the university.
According to A.V. Kravchenko, "the utilization of information technologies by teachers who do not specialize in
teaching informatics should be conducted in close connection with the study of shaping their major discipline
throughout the entire period of training" (Kravchenko, 2012, p.18). In this sense, the targeted study of ICT with
the use of appropriate teaching task-components should start as early as the first year of study at the university.
METHODS
The study which is presented here was conducted with first-year students majoring in Pre-school and Primary
School Education and Primary School Education with a Foreign Language at the beginning of the school year. It
aims to give a preliminary idea of the level of preparation of the students in selected topics from the module
"Word processing." The study is structured in two parts – a theoretical and a practical one. The verification of
the theoretical training is conducted using a test which contains questions with open and closed answers.
Selected practical assignments check the skills to perform word processing activities in the system WORD
2010. When analyzing the problems solved, a distinction is made between the arbitrary execution of activities
and implementation with predefined requirements.
RESULTS
TESTING OF THE THEORETICAL TRAINING. The testing tasks are aimed at checking basic theoretical
knowledge about the following: the characteristics of a text file, the main components of a text document, the
editing and formatting processes, knowledge of the action of certain buttons and others. The results of the
processing of these answers in the test are presented in Chart 1. In dark color is depicted the percentage of
students who gave correct answers to the questions and with a lighter color is the percentage of the wrong
answers provided by the students.
Question 1. Knowledge about the recognition of a text file by its extension. The question requires that the
name of the text file with the largest size is recorded. A picture of an open window of Windows Explorer is
provided which contains a detailed list of different files. The question is of the type “open answer”. The students
who answered correctly were 41%. The others could not recognize the text file with the largest size. Some of
them have indicated the name of the file that has the highest size (25%) but it is not a text file, others have
1
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indicated the name of the current folder from the open window (20%), there are also students who have not
answered the question at all (14%). The reason for the presence of many wrong answers is that the students can
recognize the file type by its icon and rarely pay attention to the file extension.
Question 2. Knowledge of the definitions of the main components of the text document. The definition of
the component "word" is presented in a computer text document. The correct answer was indicated by a third of
the students, the other two thirds did not recognize the definition of the term "word" in a computer text
document. Their responses are distributed between the concepts of line (25%), paragraph (32%) and font (9%).
Question 3. Knowledge of the nature of the process of editing a text. A variety of activities from word
processing is presented, what is required of the students is that they indicate which of them is editing. The
students who provided a correct answer were 39%. About 60% of the students mixed the process of editing with
activities from the formatting process.
Question 4. Knowledge about the operation and use of the Enter key on the keyboard in word processing.
The question requires that the students indicate in which cases the key Enter is used. About half of the
respondents indicated the correct answer on the operation and use of the Enter key in text processing. It is
noteworthy that more than one third of the students consider that the Enter key is used after each line item. The
high percentage of wrong answers is explained by the fact that students do not distinguish between the concepts
of line, sentence and paragraph. In a real practical situation they would not be wrong, but it is difficult for them
to deal with theoretical concepts.
Chart 1
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Question 5. Knowledge of the characteristics of the paragraph. It is necessary to specify the feature that
relates to the properties of the paragraph. More than two thirds (73%) of the students gave the correct answer to
the question about the features of paragraphs. They recognize that the process of aligning a text refers to the
characteristics of the paragraph. About ¼ of the students mix the characteristics of the paragraph with the
characteristics of symbols.
Question 6. Knowledge of the actions that must be performed before the formatting process. The question
aims to check the proper naming of the actions that take place in the procedures connected with processing a
text. The marking activity that must be accomplished before the formatting process is recognized by 88% of
those surveyed students. A minor part of the respondents were distracted between the activities of formatting
and copying.
Question 7. Knowledge of the action of the buttons for formatting of paragraphs. A photograph of a
portion of a text is presented consisting of three paragraphs, which are aligned to the left. The nonprintable
characters signifying the end the paragraph are displayed. A word in the second paragraph is marked. The
question is what the result would be of pressing the centered text alignment. About half of the students (48%)
responded that the highlighted word would be centered, 18% responded that the whole text would be centered,
21% believe that the highlighted word would be sent in a new paragraph. The correct answer was given only by
13 per cent of the students, according to which the result of pressing the centering will be the centered alignment
of the entire paragraph in which the word is located. This question turned out to be the most difficult one for the
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largest number of the students who took part in the study. The result shows that despite the recognition of the
characteristics of the paragraph (Question 5 - 73% correct answers) and the knowledge of the actions that must
be performed before formatting (Question 6 - 88% correct answers), the students have not answered this
question correctly. This means that their practical skills are not tied to the knowledge of the effects of various
commands in word processing.
Question 8. Knowledge of the basic structural units of the text and the control characters (non-printable
characters). A picture of a short entitled text is presented. Under the heading, there is an empty paragraph
place, followed by a text arranged in four paragraphs. Nonprintable characters are displayed. It is required that
the students specify the number of paragraphs in the text. A correct answer was given by 39% of the students,
whose answers meet their match in the number of the visual signs of the key Enter - 6 paragraphs. About ¼ of
the students indicated five paragraphs, suggesting that they did not take into account the empty paragraph,
another 27% indicated 4. They probably did not count the title and the empty paragraph below. About 10%
provided other replies from which it is not clear how they are dealing with the problem. The results of the
responses to this question show that students can navigate within the structure of the text when the nonprintable
characters are displayed but they also said they are not accustomed to displaying them in the entry and the
processing of a text.
RESULTS OF THE EXECUTION OF THE PRACTICAL TASKS
For the execution of the practical tasks, pre-created blank materials were prepared in the form of text files "with
which to define and use the tasks without wasting time for routine text input" (Angelov, 2010, p.9). This
facilitates the students and their work is limited to the carrying out of activities that are observable and can be
measured. Digital photos of the end results which must be obtained after the implementation of the planned
activities are presented.
Task 1. Entering of a text from the keyboard following a text in a shown model. The text contains several
sentences, divided into separate paragraphs. The characters that must be typed are in the Cyrillic alphabet, Latin
letters, capital letters and symbols, as well as the upper register of the keyboard.
Table 1
1
2
3
4
5

Indicators
Entering of uppercase and lowercase letters of the Latin and Cyrillic alphabet
Inserting punctuation symbols to end the sentence, a comma and a space between the separate
words
Using the uppercase characters of the keyboard
Correctly passing to the following line
Correctly passing to the following paragraph

successful
91%
63%
96%
84%
88%

unsuccessful
9%
38%
4%
16%
13%

Most omissions were in the second indicator (Table 1) connected with the correct placement of punctuation
signs: more than one space between words; no space after the comma or full stop; presence of a space before a
comma, sometimes a space before and after the comma. These mistakes are common among learners and it is
necessary to take measures to rectify them in order to ensure the future proper formatting. We alo need to make
a comment in regard to the fourth indicator connected with the correct transition to the next line. In an effort to
mimic the model, the students pressed the Enter key or the key combination Shift + Enter after the last entered
word in the line. The consequences of these actions are visible in the next access to the text when it needs to be
formatted with different font, size, alignment or indentation. Then there are changes in the text which require
additional time and effort to remove. The most important requirement for typing on the keyboard is to enable the
guiding characters controlling the text on the button Show/Hide. They are an important landmark for the
location and number of the nonprintable characters in the text – in this case the space symbol (Space), and mark
the end of a paragraph (Enter).
Task 2: Formatting a pre-entered text according to given requirements. Presented are 10 sentences located
in separate paragraphs. The text in each of them must be formatted with a specific font, size, style, color, effects,
character spacing, upper or lower superscript or remove predefined formatting of diverse words in a sentence.
Table 2
1
2
3
4
5
6

Indicators
Setting of a specified font and size from the standard list of sizes
Specifying a custom font that is missing in the standard list of sizes
Setting a font style out of the commands from the standard bar
Setting a font style from the invisible commands
Setting the spacing between letters
Removing the applied varied formatting

19

successful
95%
73%
96%
29%
5%
55%

unsuccessful
5%
27%
4%
71%
95%
45%
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From the results obtained in the execution of the second task it is clear that the standard formatting (font, size,
style) is not difficult for the students and they have successfully set these features of the characters from the
proposed text (Table 2). About 27 per cent of the respondents represented a difficulty setting the custom font
(e.g. Font Size 15), they have chosen a neighboring size from the standard list of sizes. Another large group of
students – 71 % have not fulfilled the setting of effects for a double strikethrough text and placement of upper
and lower index. The reason for this is that these commands are not visible on the toolbar, and students do not
know in which category to look for commands. Indicator 5 for setting the spacing between the letters confirms
the finding that they do not know what characteristics belong to the respective format. It is also noteworthy to
mention indicator 6 for removing the formatting applied. About half of the surveyed students have not done
successfully the removing of the preset diverse formatting of individual words in the text.
Task 3. Design of new paragraphs and setting the alignment. Presented is a paragraph that contains three
sentences, each sentence should be a separate paragraph and be aligned according to the submitted sample (first
sentence left aligned, centered second sentence and the third sentence right justified). The task checks the skills
to form new paragraphs, skills to align a paragraph left, right, center. The creating of new paragraphs out of an
existing paragraph is difficult for 20% of the students. Form their tasks it can be seen that some of them have
made an attempt to move from one sentence to the next line by inserting empty positions before its first word.
As a result of this action, the sentence is moved to the next line, but setting individual alignment is impossible.
The conclusion is that the student knows where the command is, but does not know the prerequisites that must
be met prior to the election. Among the students who have dealt with the division of the paragraphs, two thirds
have not applied the correct alignment. They are mimicking the model used as offset by the insertion of empty
positions before the first word of the paragraphs. Less than one third of the students have achieved the correct
desired results in terms of separation and alignment of paragraphs.
Task 4. Formatting paragraphs with setting parameters for the individual attributes. Five paragraphs are
presented which must be formatted in a particular manner. A setting of left and right indent is required, special
first line indent for the first line of a paragraph, setting of the line spacing in the paragraph.

Table 3
1
2
3
4
5
6

Indicators
Setting of double alignment
Setting of the indentation of a paragraph
Setting of the indentation of a paragraph in concrete cm
Setting of a special indentation of a paragraph
Setting the line spacing
Combined setting of the characteristics of a paragraph

successful
63%
80%
70%
38%
64%
55%

unsuccessful
38%
20%
30%
63%
36%
45%

About one third of the students could not justify the paragraphs from both sides distributing the words so as to
occupy the entire space between the left and right margins of indentation (Table 3). The majority of the
respondents have completed the placement of the indent of the paragraph, in some of the tasks the dimensions
were not set correctly. The indentation was carried out with the provided visible buttons without using the
dialogue window Paragraph. The correct placement of special indentation was difficult for about two thirds of
the students. There is the use of the Tab key on the keyboard that puts always a specific value or leaves a mark
that is used. In some works, the addition of empty positions before the first word of the paragraph was used to
visually achieve offset. The performed result is similar to the pattern shown, but it does not satisfy the
requirements. One third of the students could not deal with the inline requirement. The actions undertaken by
the students resemble the pattern shown by inserting empty paragraphs between the lines. As for indicator 6 for
the combined set of characteristics of the paragraph, it is obvious that about half of the students have difficulties
with its correct implementation. For its correct implementation, one should know not only the visible buttons
for quick formatting, but also the menu dialogue Paragraph.
Task 5. Creating and shaping a table by means of word processing software. It is required to insert a table
with a certain structure, filling and formatting a text in cells of the table, delete table cell. Presented is a model
of a developed table with an applied alignment of the cells.
Table 4
1
2
3

Indicators
Setting the table structure (number of rows and columns)
Aligning a text in table cells
Deleting a cell from a table

successful
77%
41%
29%

20

unsuccessful
23%
59%
71%
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About ¼ of the students did not correctly set the table structure as number of rows and columns (Table 4). More
than half of the students have not fulfilled correctly the alignment of the text in the table cells. Tthe insertion of
empty positions in front of the text within the cell is used to achieve the results of the model. Deleting a table
cell was difficult for more than two thirds of the students. The reason for this failure is lack of understanding
that there is a difference between deleting a cell as part of the structure of the table and delete the cell contents.
Task 6. Creating a Table and management of the structure, layout and positioning of the characters in it.
The task requires the insertion and layout of a table by means of word processing software. Its structure is
defined (number of rows and columns) and the activities that must be performed are listed (together with color
separation, alignment of a text in a cell, insertion of symbols that are not on the keyboard font Wingdings). The
finished pattern indicates which cells are merged, which cell is divided, in which part of the cell are the symbols
(horizontally and vertically aligned). Visible are the selected characters from font Wingdings, the size of the
symbols are not indicated.
Table 5
1
2
3
4
5

Indicators
Merging of cells vertically and horizontally
Splitting of cells into several parts (other cells)
Aligning a text in a cell (horizontally and vertically)
Setting the filling color of a table cell
Inserting symbols that are not on the keyboard of the specified font in a table cell

successful
70%
62,5%
20%
70%
52%

unsuccesful
30%
37,5%
80%
30%
48%

In his task the structure of the table was previously given (number of rows and number of columns). As a result,
almost all students created a basic table. About two thirds of the students dealt successfully with the merging,
the splitting and filling of cells with color (Table 5). For about one third of the surveyed students these activities
have been unsuccessful. The alignment of a text in a cell again hampered most of the students - 80% did not
correctly align horizontally and vertically the text in the cell. That big part of the surveyed students do not know
the commands from the context menu management table. Half of the students did not insert into the cells of the
table symbols that are not on the keyboard and are out of print.
Task 7. Numbering and putting bookmarks to paragraphs. Proposed is a text that consists of a single
paragraph. It is required to prepare new paragraphs shaped with automatic numbering lists (Numbering) and
automatically inserted bookmarks (Bullets) to paragraphs. Displayed is a model of the desired result. The task
verifies the ability to: design new paragraphs from an existing paragraph; place the automatic numbering of
paragraphs; tick paragraphs. It is a combined task – shaping new paragraphs from pre-existing ones and the
creation of two automatic lists – numbered and listed (with a bullet). About 50% of students have dealt fully
with the operations division and formatting of paragraphs. About one quarter made mistakes in the operations
division of the sections, as a result of which they could not format them as required in the task. The remaining
students managed to split properly the paragraphs, but placed manually the numbering and the bullets. This task
again verified the ability to perform actions over paragraphs and confirmed the conclusions from Task 3 and
Task 4 that the failure to implement some of the operations is due to unmastered concepts about the nature and
management of paragraphs.
Task 8. Insertion of a graphical object in a text document, processing with the tools of the word
processing program. A composition of stacked next to each other graphical objects is shown, which consists of
inserted graphical representation of a prepared file; a copy of the image resized; a copy of the image in the
mirror type; a copy of the image cut to a smaller rectangular part of it. The task checks the availability of skills
for copying and inserting a graphical object from an image file in a text document, the ability to change the size
of the image, the ability to process graphic image tools for pictures in a word processor - rotate, crop a section of
the image. About 20% of the students did not insert a picture of the image file in the text file. The remaining
80% have a relatively good performance in copying, resizing and conversion of the image. About ¼ of them still
have difficulties with the proportional resizing and mirror reversal of the image, half of the students did not cut
the rectangle of the image.
DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The gaps in the theoretical knowledge in word processing of the students are in terms of knowledge for
extensions of text files; definitions of the main components in the computer text document; knowledge of the
nature of the processes editing and formatting; knowledge of the operation and the use of the key Enter;
knowledge of the functions of the nonprintable characters in the text. In order to improve the students'
theoretical knowledge of the module "Word processing", it is necessary to use tasks in which the acquired
practical skills are bound by the knowledge of the action of the commands in the computer application. The gaps
in the practical training of the students can be summarized as follows: placement of punctuation and spaces
between words; elimination of pre-applied character formatting; management of paragraphs (unification,
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division, formatting); creating of tables in a text document by means of a word processing system; structuring
and managing table cells and their content; formatting a graphic representation by means of a word processing
system.
As a result of the deficiencies identified in the theoretical and practical training of the students, a conclusion can
be made that there is a need to develop appropriate practical tasks to support the learning of basic skills in word
processing and practical tasks that build the skills which are acquired. The Word processing system WORD
2010 has an enriched functionality in the processing of text and non-text objects. The presence of graphics
capabilities into the word processor is a good opportunity for the implementation of a combined treatment of
textual and graphical information. It is necessary to draw up task-components of reproductive and productive
types to be used in the training of the students in the module "Word processing" in the course "Information
Technology" in the first year. Knowledge and skills acquired in this module have broad transferability to other
educational activities and other computer applications. The created and utilized task-components can be used by
students in various combinations as elements that make up the overall structure of separate educational projects
submitted in a digital format.
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CONCEPT OF THE CURRICULUM ACCORDING TO THE ADAPTED PHYSICAL
ACTIVITY FOR FUTURE PRESCHOOL AND PRIMARY TEACHERS
Galena Terzieva1, Veselina Ivanova2
Abstract
Humane understanding of equal accessibility and quality education for all is expressed in the ongoing process of integration
of children with special educational needs in mainstream schools in Bulgaria. The issue for it's effective implementation is
prominent. This paper presents a concept for the course "Motor training and adapted physical activity" for students of
specialty "Preschool and Primary School Education" and "Primary school pedagogic with a foreign language" of Faculty of
Education, Trakia University. The expected results from the training of future teachers are associated with acquiring
knowledge and skills for competent educational-upbringing and sports-rehabilitation work with children with various
disabilities and diseases in the educational system.
Keywords: adapted physical activity, children with special educational needs, students of pedagogical specialties.

INTRODUCTION
According to the Constitution of the Republic of Bulgaria, the state is responsible for the welfare of all its
citizens, including people with disabilities. It raises the problem of their integration. One way to implement it is
the education. In the acts adopted within the framework of the European Union and as well as in the documents
of the United Nations in the field of education, are defined two main objectives of the education policy - equal
access and quality education. These objectives are interrelated and their implementation supposes to cover every
child with disability at preschool and primary school age and construction and operation of a supportive
environment that includes accessible architectural environment; teams of different specialists depending on the
needs of children and pupils with special educational needs, as well as parents, guardians and trustees;
diagnostic, consultative and rehabilitative activities; teaching aids and equipment, teaching materials, textbooks,
specialized software; individual educational programs in all subjects; training programs in special subjects for
children and students with impaired hearing and vision.
With the changes in the regulations in the public education system in 2003 and the adoption of the National Plan
for integration of children with special educational needs and / or chronic diseases in Bulgaria begins the
process of gradually introducing and implementing integrated education.
The concept of integrated education largely meets the medical model of perception of disabilities, on which still
mostly relies Bulgarian legislation. Damage is seen in it as a problem and to fit, the child should be treated and
rehabilitated. The educational system does not have resource to accept the person as it is - with its specific
aspects and characteristics. The integration involves partial inclusion.
Much more successful are models of inclusion, which rely on the idea that all children are different and that they
have the resources to learn. This is on the basis of the conception of inclusive education, which is subject to the
social model of disability perception. It focuses mainly on removing social barriers for people with disabilities
and the disability itself is seen as a normal aspect of life, rather a source of diversity than a problem impeding
the full participation of the person in public life. The school and the education system should be modified to
meet the needs of individuals.
The educational policy of the country in recent years has focused on the one hand, to reduce the number of
special schools and increasing the number of integrated children with special educational needs and, on the other
hand – on identifying new functions of those special schools that will continue to exist, aimed at teaching
children with severe and multiple disabilities and for supporting inclusive education - methodically and with the
appropriate specialists.
In the most recent legislation the accent is also on adapted physical activity and its important social (socializing,
integrative, communicative, etc.) and pedagogical (educational, correctional-compensation, educative,
developmental, preventive, wellness, creative, etc.).
Physical education and sport for people with disabilities aim to improve the quality of their life, their
rehabilitation and social integration by providing the necessary conditions for doing various kinds of sports.
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The requirement is for schools to create conditions for doing physical exercises and sports with curative intent
and adapted physical activity and sport for pupils with special educational needs (Shapkova, 2004).
The adapted physical activity is carried out in different directions and established in the following types:
adapted physical education, adapted sports, adapted recreation and adapted rehabilitation (Evseeva, 2002).
METHODS
In the educational system the adapted physical education is carried out in an integrated form with simultaneous
participation of healthy children and students with disabilities. Unfortunately, in most cases at school the
children with disabilities remain excluded from the physical activities. This should be changed in a way that
every child within its capabilities can perform certain physical activities, even if it needs help. In other words,
the educational program content of adapted physical education as part of the general physical education and
sport in the mainstream school has to be focused on maximum development and ensuring each student
according to the needs of his individuality and sociality (B., Peneva, 2011, 66-78).
RESULTS
Motor learning in the kindergartens and early stages of primary education is realized by preschool and primary
school teachers. This is why it is necessary to optimize their preparation for adequate pedagogical activity in
physical education and sport, including for the children with disabilities, as well as for effective interaction with
other professionals - special educators, psychologists, therapists, speech therapists and others.
DISCUSSION AND CONCLUSIONS
In this paper we share the concept of introducing a new elective course - "Motor training and adapted physical
activity" for students of specialty "Preschool and Primary School Education" and "Primary school pedagogic
with a foreign language" of Faculty of Education, Trakia University, Bulgaria with workload 30 classroom
hours. The macro level of the course is determined by the characteristics of teaching adapted physical activity.
The main objective of the course is students to be acquainted with the organization, structure, content, and
advanced technology and leading practices for educational and sports rehabilitation work with children with
various disabilities and diseases.
As a result the training is expected to equip students with knowledge about: the nature and importance of
adapted physical activity; its role and place in the complex rehabilitation and social integration of people with
variations in health; medical-physiological and psychological characteristics of different nosological groups;
peculiarities in the development and functioning of the body and nurturing the personality of children with
disabilities; peculiarities of content classes and methods of selection of physical exercises, active games and
sports for children with limited opportunities; characteristics of training in motor action and the development of
motor skills, forms of adapted physical activity and characteristics of its planning and control. They should also
be able to formulate tasks (corrective, compensatory, preventive, remedial, educational, upbringing) to select the
appropriate means and methods for their solution and regulate mental and physical load in the activities; to
develop advanced technology for sport and recreation work; conduct physical activities, games and sports,
suitable for adaptation; to involve children with special educational needs in the adapted physical activity
classes.
The competencies that are set as a goal of the course are related to: adaptation of curricula in physical education
and sport according to the individual needs and current condition of children with disabilities; adapting the
learning process, principles and methods of teaching, adapting the environment, choosing of appropriate means
of communication; evaluation the progress of the children in motor learning; cooperation with other specialists
(special educators, psychologists, therapists, speech therapists, etc.), parents of the children, with nongovernmental organizations and sports clubs for disabled people.
The content covers: theoretical foundations of adapted physical activity and basic concepts of its methods of
working with children with various disabilities.
In our work, student learning is conducted as a combination of practical exercises and extracurricular activities self-preparation and preparation for the coursework.
The assessment of learning outcomes is tied to the credit system, as it is done in three categories according to
the objectives of the course:
• Assessment test for the theoretical knowledge in the field of adapted physical activity which brings 50%.
• Another 30% depend on the prepared by the student self-development on "Adapting different mobile games
for children with special educational needs."
• 20% is determined by the student's attendance and participation in the auditorium learning.
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The rating is equated to a 5-point scale and a six-point system to the following schedule: 100 - 81% - Excellent
(6); 71 - 80% - Very Good (5); 61 - 70% - Good (4); 51-60% Satisfactory (3); below 50% - Poor (2).
The evaluation criteria are set in advance and reflect the extent to which the knowledge and skills set out in the
course are acquired. The assessment is a complex procedure that takes into account the efforts and results of the
acquisition of competences and depends on the participation of the students in class. So the assessment takes
into account not only the product but also the learning process itself.
On a micro level the course contains eight modules. The first module is introductory and aims to familiarize the
students with the common feature of adapted physical activity. The remaining seven modules are special and are
separated depending on the injury or disease. Their main purpose is to acquaint students with the characteristics
of nosologic groups and peculiarity in the methodology of adapted physical activity in each of the situation
(Table 1).
Table 1: Thematic distribution of the educational content in APA
Module
I. Introduction

II. APA in children with
visual impairments

III. APA for children
with hearing disorders

IV. APA for children
with intellectual
disabilities (mental
retardation)

V. APA for children
with movement
disorders

VI. APA for children
with multiple disabilities
VII. APA for children
with autism

VIII. APA in syndrome
of attention deficit
hyperactivity

Themes
1 Theoretical aspects of adapted physical activity - purpose, content and essential components; tasks and
resources; APA connection with other sciences.
2 Pedagogical and social functions of APA. Functions of the adapted physical education, adapted sports,
recreation and adapted rehabilitation. Social, general and specific methodological principles.
3 Methods and forms of organization of the APA - methods of educational impact; methods of training in
motor activities; methods of the development of motor skills.
1 Characteristics of the blind and visually impaired children - visual function and its main disorders in
children and school age; peculiarities of mental and physical development and movement disorders.
2 Methodology for APA - tasks and tools of the adapted physical education; methods and methodological
practices for training, correction and development; use and development of stored analysts; regulation of the
psychophysical stress and indications and contraindications for use of exercise; guiding principles for
adaptation to different mobile games and sports for children with impaired vision.
1 Characteristics of children with impaired hearing - reasons for violations of hearing; anatomical feature of
the auditory; relationship between auditory and vestibular system; peculiarities in mental development and
motor skills of hearing impaired and deaf children.
2 Methods of physical training for children with hearing impairment - methods for correction the movement
disorders; ways of activation of the cognitive activity; role of the compensatory mechanisms in the
development of the deaf child.
1 Medical-physiological and psychological-pedagogical characteristics of children with mental retardation concept, causes, forms; features of psychophysical development and motor functions.
2 Distinctive features of the APA methodology - basic and specific tasks, means of adapted physical
education; specificity of motor learning and education; correction of primary and secondary movement
disorders; development of fine motor skills; ways to implement appropriate corrective and developing mobile
games.
1. CP in children - classification and etiology; comorbidities; speech and mental disorders; movement
disorders; forms and methods of adapted physical activity in children with cerebral palsy in preschool and
school age; adapted physical education; tasks and resources.
2 Spinal Cord Injuries - types and characteristics; methods of adapted physical activity; suitable mobile games
and sports principles for adaptation.
3 Congenital developmental abnormalities and after limb amputations - species; methodological features in the
implementation of mobile games and sports in children of different ages.
1 Characteristics of the children, depending on the combination and the severity of the injuries.
2 Guidelines on physical activity and its adaptation to the capacities of children; development of general and
fine motor skills and self-service.
1 Clinical features of autism spectrum diseases.
2 The mental and physical development and characteristics of the motor and sensory disturbances.
3 Methodological characteristics of the adaptation of various motor sports activities and games for children
with autism.
1 Types and criteria for diagnosis.
2 Characteristic abnormalities in sensory-motor area.
3 Features in the organization of physical exercises and games.

The new functions of the mainstream school - to be adequate to the necessities and children with special
educational needs require changes in academic records of the pedagogical courses in high school. The proposed
curriculum in APA reveals in theoretical and outlines in practical terms the realization of these basic goals.
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STATUS OF SPEECHREADING SKILLS IN HEARING IMPAIRED STUDENTS
INTEGRATED IN MAINSTREAM SCHOOLS
Diyana Georgieva1
Abstract
The article is dedicated to a problem whose pressing matter is defined by the significance of visual perception of speech by
individuals suffering from full or partial hearing loss (deaf and weak hearing) and regardless of the fact that this topic is not
viewed enough in the scientific area of Auditory-Speech rehabilitation.
The main purpose of the experiment is to establish the level of speechreading skills development among integrated students
with hearing impairments from 1st - 4th grades, as well as the influence of some determinants on the speechreading
perfomance.
The results received from the empirical study represent differentially the status of students' skills for visual perception and
understanding of speech and clarify main determinants for the formation of the viewed skills.
Conclusions are drawn related to the necessity of the students to improve their speechreading skills and habits through
relevant therapeutic strategies
Key words: hearing impaired students, visual perception of speech, determinants, auditory-speech rehabilitation

INTRODUCTION
In the scientific area of Auditory and speech rehabilitation the concept “deafness” is interpreted as the center of
gravity, it encompasses the influence of auditory deprivation which impacts social and language deprivation in
child development. Blocked vocal-auditory channel determines consequences of different character. Hearing
impairment is most of all related to difficulties or inability to perceive acoustic signals. The sensory impairment
is not restricted to decrease, change or interruption of information in the corresponding modality. Broken
integration of information going through different sensory channels (Katcarska, 2001) has a specific impact on
the formation and running of main mental processes, the characteristics of the earliest interactions of a deaf
child with society and creates steady barriers in the way of acquiring speech, particularly when the impairment
appears during the prelinguistic period. Provided that speech has already been developed, later when hearing
impairment appears it is not accompanied by language system collapse, but some of its aspects are in an inferior
position. In this case work is needed for its preservation and improvement. When the impairment occurs during
the prelinguistic period, i.e. speech is not present, the activity is focused on its formation and building. This
process, however, runs at slower rates and is accompanied by specific features. Morphological and grammatical
aspects of speech are acquired more slowly. Having difficulty acquiring speech and language restrains
communication with hearing individuals in natural environment, which sets higher and higher requirements. At
the same time lots of contemporary studies prove heterogeneity among the population of deaf individuals and
focus attention on their functioning as members of reference groups – family, peers, educational environment,
society as a whole. More and more attention is paid to the interests of children. The supported thesis is that
training in natural environment should be most of all consistent with the dynamically changing needs of
children. The received scientific facts give reason to reject the traditional conception that vocal-auditory channel
is a universal tool for immediate human communication. In practice, in children with impaired hearing modality,
the impressive component of spoken language is realized better through visual modality. The possibility for the
visual channel to be used as an alternative way of communication and effective connection with society gives
new opportunities in emotional, cognitive, linguistic and social development of children and students with
hearing impairments. For this reason forming and developing skills for visual perception and adequate response
to interlocutor's speech by individuals with impaired auditory function is a task of significant importance.
Synonyms of the term visual perception of speech are frequently found in literature sources. As most popular
are pointed out lip-reading and speechreading. The differentiation of the suggested terminological models is
detailed in the following content:
Lip-reading is perception of speech through lips or the opinion of understanding through focusing of visual
perception, attention, memory, only on lips. A large part of articulation organs' motions of a speaking person is
inaccessible to eyesight, which determines the limited character of the visual perception of speech elements.
Speechreading is understanding of visually perceived speech, it presents the idea of focusing not solely on
articulation poses, but on all paralinguistic and extralinguistic elements, on proxemics and kinesics of
communication as well.
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In its essence visual perception and understanding of speech, whose nature is realized in recoding of acoustic
code in visual, is an extremely complex process in which can be separated conditionally the following
components:


visual perception of speech motions;



kinesthetic input going into the cortex of cerebrum related to the reflected repetition of speech motions;



processing visual perception of speech.

The realization of the complex process of visual perception of speech is committed to the presence of certain
factors important to communication, which encompass different aspects of determinism and are inseparably
connected to the components which build its content. The problem of the influence of particular factors on the
successful realization of visual perception of speech, the effectiveness in forming ability for speed, accuracy and
processing of perceived information is continued to be researched, studied and interpreted by different authors
(Blank, 2013.; Meyer, Greenlee & Wuerger, 2011). Generally factors (determinants) can be divided into two
main groups: objective and subjective.
Here is the following systematization for the objective factors:
-

distance from interlocutor (between 1 – 2 metres);

-

head position – interlocutor's head is turned to one side or facing the other person;

-

characteristics of linguistic material;

-

presence of optimal lighting;

-

organs of articulation configuration;

-

anatomical features of interlocutor;

-

comfortable surroundings.

The mentioned factors are in interaction with the subjective ones, among which can be pointed out basic
determinants as:


level of speech development and its state (expressive speech – mastering of pronunciation habits);



degree of mastering of vocabulary and grammatical structure of speech

General communicative situation, relevance of information about the specific individual and speech context also
provide more favourable conditions for visual perception and understanding of speech.
Family factors as auditory status, attitudes and expectations of parents of children with hearing impairments
have impact on their whole social, psychological, cognitive and language development, which obviously
influences the skills for visual perception of speech development.
METHODS
A special experiment has been organized with the purpose of establishing the level of visual perception of
speech development in students with hearing impairments from 1-4 grade, studying in natural environment. 50
students with hearing impairment in auditory modality took part in the experiment, integrated in mainstream
schools in the towns of Burgas, Stara Zagora, Haskovo, Karjali, Sviliengrad, Maglizh.
The preliminary working hypothesis states that under the conditions of natural environment, which sets high
requirements regarding achievement of goals of education, students with hearing impairments need
improvement of the skills for visual perception of speech.
With the assistance of school psychologists is established normal intelligence level, which varies between 85IQ
– 110 IQ.
31 of the registered number of participants are boys and 19 – girls. The age of the students varies between 7 to
10 years old. Ten of the students are weak hearing, 40 are diagnosed deaf.
In 39 of the participants hearing loss is innate, for the rest 11 – postnatal. 29 students have been diagnosed early.
In the other cases the diagnosis has been made during later period of time. 27 have had hearing aids within
favourably early stage. Students who use hearing aids at a later stage are 21. A large percentage of the
participants in the research – 70% have cochlear implants. 2 cases are registered where implant has been
rejected by system and the individuals have had reimplantation – unsuccessful, and they gave up further
attempts. 23 of the researched students have not been through a preschool rehabilitation course of hearing and
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speech and the number of individuals not attended special child institution is 22. The parents of students
organized in the experiment are hearing. Five of the participants live in bilingual environment (Bulgarian –
Turkish languages) with Turkish as dominant language. During the research and analysis of the received data
were used the following methods:


observation – provided possibility to register verbal and non-verbal responses of the participants in the
experiment;



questionnaires – to receive information from teachers and parents for essential additional variables
regarding students;



tests – to establish the results from the conducted study;



research and analysis of school documentation, which reflects the meaning and significance of each
document, which has its own role and place;



analysis of illustrated material – this is the information which I received from the drawing activity of
the students about the decoding of semantic content of the shown text – stimulus.

The applied set of materials consists of:
questionnaires – the data is registered, giving information about demographic factors, which are in relation to
the participants in the experiment
picture test – consists of pictures with objects and story situations
working records – these contain details about students' answers
linguistic material – a model of real objects and speech situations, characterized by high frequency of usage. It
was selected so that it would be consistent with the curriculum requirements for 1st, 2nd, 3rd and 4th grade and
in accordance with their cognitive and linguistic abilities.
The experimental research consists of verbal stimuli in Bulgarian, assigned into four parts:
o

76 words playing roles of different parts of speech and encompassing various semantic fields;

o

10 sentences – informative by purpose of communication;

o

text – contains key moments of familiar semantic content;

o

short unfamiliar text

The stimuli are prompted through reading by the person conducting the study while the access to the auditory
input of the participants is blocked and they use their eyesight only. Each speech unit is repeated consequently 2
times with the purpose of ignoring the influence of momentary attention distraction of the students on the results
of the experiment.
The decoding is checked in the following way:
Regarding the stimuli from the first and the second part the students are instructed to give answers to the reading
of each following word and sentence by the person conducting the test, to point out from a special record of
pictures the visual object with which they identify the visually perceived verbal stimulus. They choose from a
set of 10 – 12 objects and story pictures.
By showing the first text – stimulus, after verbalizing the separate sentences in broken sequence, the participants
in the experiment are expected to rearrange in chronological order the situations illustrated in the pictures, so
that they would be consistent with the semantic content of the text.
In the fourth part the students are presented with the second text as a verbal stimulus. They are required to draw
a story picture, so that, on one hand, their understanding of the text is checked, and on the other – the perception
of separate details is checked.
RESULTS
Based on the conducted experimental research, the following data have been received. As result was outlined
the differentiation of two subgroups – deaf and weak hearing, as well as the skills' state of the students for visual
perception of speech, respectively from verbal stimuli 1, 2, 3 and 4 part.
In the weak hearing group were formed the following percentage correlations. The students recognized 49% of
the used words – stimuli in the first part. Regarding the second part, which includes sentences, 66% were
visually identified. For the third part the percentage of correctly perceived sentences representing key moments
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from the story of the text holds high values of 90%. And from the 4 part 60% of the illustrated objects represent
the correctly perceived content of unfamiliar text – stimulus.
The students diagnosed deaf differentiated correctly 39% of the given stimuli in the first part – the words. 56%
of the sentences were interpreted correctly. For the text – stimulus from the third part the figure is 70%. Within
46% lie the illustrated objects reflecting the semantic content of the text – stimulus from the fourth part.
An interesting find in the process of the study are the available differences in the indexes of the boys and the
girls. When the percentage correlation is compared, it can be noted that the figure for the boys is 25%, but the
girls recognized more than 50% of the shown linguistic material.
DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The expectations that the researched students would identify a relatively small quantity of
confirmed.

words were

Perception of optical characteristics of words as separate linguistic units is a complex task regarding their visual
identification. The absence of context and the lack of logical connection between them additionally complicates
the identification of the specific words. This inference is particularly valid for verbs and adjectives, which are
categorized as abstract concepts (Katcarska, 2005.; Bishop & Miller, 2009). The better performance of the
students in handling cardinal numbers is explained with the fact that they are in the scope of automated speech.
This does not apply to ordinal numbers as parts of speech. A probable reason for this may be found in their
absence in the students' active vocabulary and, of course, in their more complex phoneme structure.
The high percentage figures received in the optical differentiation of the sentences in both of the participants'
subgroups lead to a conclusion connected with the process of decoding, whose better successful realization is
related to the meaningful integrity of the given semantic units. Regardless of the fact that there is no connection
between each preceding and following sentence, the words composing the grammatical structures are logically
combined and have certain meaningful relations between themselves.
The highest results by both subgroups of participants in the study were manifested in the given in the third part
text – stimulus. Obviously, one of the reasons for the successful results of the students was the good level of
knowing and handling the educational material of Bulgarian language and literature.
The intriguing results demonstrated in the giving of the unfamiliar text in the fourth part only confirmed the role
the context as one of the leading factors in visual perception of speech (Putzar & Richard, 2010).
Regarding the noticeable differences in the received results in both genders, they correlate with data of authors
(Campbell, 2011.; McGettigan & Scott, 2012), who specify that the differences come from the fact that women
in their effort to perceive visually oral images exactly, strive not to omit any of the optical characteristics of the
elements of speech. Men rely mostly on “capturing” the main idea and to a great extent use logical guessing and
placing of words in different combinations and thus they ignore details.
The results received from the experimental research related to the establishing of the development level of the
skills for visual perception of speech in the students with hearing impairment from 1st - 4th grade inspire hope,
but are also somewhat unsatisfying. Their numbers vary within the average values for understanding of visually
perceived information. For this reason there is a necessity for the students from both differentiated groups to
improve their skills for visual perception of speech (weak hearing and deaf).
The fact that the weak hearing have a high level of speech development should lead to a conclusion that they
would demonstrate high results, but this did not happen in practice. Obviously their preferences mainly for the
auditory sensory channel to perceive speech models, realizing the possibility for the maximum usage of residual
hearing have impact on their level of skills and habits for visual perception of speech.
The conducted empirical study established that the highest development degree of the mentioned skills had the
students who had been diagnosed early, had been fitted hearing aids early enough, had adapted successfully and
wore their hearing aids regularly, had been through early course of hearing and speech rehabilitation or attended
a specialized child institution. Speech development is in relation to the mentioned patterns.
Outlining the main determinants for forming of skills and habits for visual perception and understanding of
speech explains their current state in the researched students and gives opportunities for significant
improvement through future activities. Thus visual perception of speech would assist in increasing the
effectiveness of communication and social integration in this heterogeneous group of individuals with hearing
impairments.
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THE POİNT OF "TOLERANCE" BETWEEN TEACHERS AND PARENTS OF CHİLDREN
WİTH CHRONİC ILLNESSES
Elena Buyuklieva1
Abstract: The subject of the statement in the report is theoretical and empirical formulation of the problem of the
educational care for children with chronic diseases. The objective is to identify the needs of parents of children with
chronic diseases and the demands of the teachers for information. Finding the intersection of the needs of the two entities
will contribute to their mutual practical benefits. A direct beneficiary will also be the parents whose children do not have a
chronic illness, as far as the goal is for children with chronic illness to receive care in a community of their peers without
the disease. Direct beneficiaries are the teachers, too, who have not yet worked with students with chronic illness, but the
prospect of them having to work with at least one student with a chronic disease in the class is completely realistic. The
thesis of building a bridge of cooperation and convergence of views between parents and teachers in the name of the
personal well-being of children with chronic diseases is also discussed. Briefly, an initial empirical study is presentedconceptually, instrumentally, and with some data analysis.
Keywords: child with a chronic illness, needs, interaction for pedagogical care, point of tolerance, parents, teachers.

INTRODUCTION
The child's ability to adapt while interacting with different factors of the social and the subject environment is
one of the basic conditions for its inclusion and personal development. An important component of the social
environment is the closest social environment of a small school pupil – like, for example, its peers, classmates,
teachers and parents.
The interaction between the individual and the environment, through which a mutually acceptable adjustment to
the differences between the participants in their interaction in school and out-of-school environments can be
defined, under a certain condition, as tolerance, and respectively, to seek and promote "points" of tolerance.
The report presents a study of one of the points of tolerance when the young student is with a chronic disease.
Tolerance is seen in terms of mutual understanding and respectful attitude towards the chronic disease as a
specific feature of social inclusion and personal development. It is perceived as a differentiating sign of children
with chronic disease. At the same time, diversity is also inherent in the other collective entity in the interaction teachers, parents. The object of the study is the different attitude of parents and teachers: parents with and
without children with a chronic illness, teachers, trainers or students with chronic illnesses. The defining of the
object of study with a high degree of accuracy displays the differences in the needs of children with chronic
illnesses who are students and, on the other hand, the parents and teachers, as indicated above. The aim of the
study was to identify the degree of tolerance between the needs of socially acceptable mutual integration of the
two entities.
The problem is practically up-to-date as there is a prevalent highly dynamic mutual respect between the position
of both sides of the interaction from almost zero tolerance, sometimes by the children with chronic diseases
(CCD) to almost euphoric tolerance, which, as an emotion, is a barrier to finding a rational, constructive point
of tolerance.
According to the World Health Organization (WHO), chronic disease (CD) is a permanent condition, which can
be controlled, but not cured. This is a disease that accompanies man throughout his life. In a report, titled
Tackling chronic disease in Europe ,WHO states that years ago chronic diseases were considered a problem of
the rich and adults. New studies of the disease show that the age limit for people with chronic diseases falls
down every year and more and more children suffer from certain chronic diseases. Moreover, chronic diseases
are no longer "the privilege" of financially stable families.
In the WHO report, it is also stated that the increase in chronic diseases brings with it many economic and social
consequences. Chronic diseases lead to suppression of wages, income, labor force, lower participation in labor
productivity, and increase of early retirement, high turnover of jobs and people with disabilities. Diseases
associated with damage reduce household consumption and the educational achievements have a negative effect
on the gross domestic product (GDP). The cost of chronic care rises across Europe and occupies an increasingly
larger share of public and private budgets.
Chronic diseases have their individual and social projections in society nationally and globally. When there is a
chronic disease in early childhood or birth, the individual and social dimensions of this fact are much larger.
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A. Lyublinskaya indicates that at an early school age (about four years) the child has already formed such a
composition of the brain cells which is characteristic of the adult. At this age, the accumulation of the mass of
the body happens simultaneously with the increase of the height. In this period begins the development of the
main forms of activity. The dominant activity of the children is the game through which they explore the world
and develop their speech. The period from the fourth to the sixth year is characterized by the growth of the
child’s height, as well as a noticeable and significant development of the muscular and bone systems of the
child. At the age of 5-6 years, the child already starts playing complicated games and gets to know not only the
nearby world but the one beyond. Moreover, in this period, significant changes in the development of speech
and the way of thinking of the child take place. During the seventh year the children have already mastered their
own movements and fine motor skills. At this age children become more receptive, they can make the difference
between the qualities of objects, the perception is already meaningful, the ideas become enriched and the
memory and logical thinking are shaped. (Lyublinskaya,1978).
Children with chronic diseases in the period 4-7 years have their peculiarities arising from the specifics of the
disease. In some of them there is a delay in the physical development such as cerebral palsy (CP), which may be
associated with mental retardation. Children with cerebral palsy have difficulty with movement, difficulty
handling objects and often lag behind in speech development.
In primary school, aged 7-11, children become significantly complicated, eloquent and improve their sensory
and motor relationships. During this period, sensory perception allows the student to see the wealth of
phenomena in the world around him. Marked with words, the qualities of the objects become significant and the
small student begins to study and observe.
In children with chronic diseases at this age it is possible to observe differences in the development and they
may have some difficulties in perceiving the world around them. This is not always due to the specific nature of
the disease or pure physiological reasons; it is often associated with the fact that some of these children are
isolated from the world and communicate mainly within the family. The factors for certain abnormalities in the
development of CD are complex.
METHODS
The compared differences from a scientific and a theoretical point of view in the development of children with
and without chronic conditions define the key scientific and theoretical basis of the performed empirical study.
The main object of the study is the attitude of the parents with and without CCD and the teachers in the
mainstream schools who teach and those who do not teach CCD.
The survey which has been performed, thanks to a specially composed tool, gathered a volumous and valuable
empirical material. Compiled were two questionnaires – for parents and teachers. The questions in both
questionnaires were formulated so as to be relevant, in order to ensure comparability of the attitudes of parents
and teachers to the research problem in terms of finding or not a point of tolerance. By itself, the mutual
reciprocity of the issues is sufficient to guarantee the accuracy of the empirical data. In order to ensure
maximum possible objectivity, credibility and reliability of the survey, certain statistical procedures were
applied to the results.
The two questionnaires for both groups of recipients. The questions were intended to identify the perceptions,
attitudes, positions and proposals of the investigated persons.
A total of 43 recipients, 26 teachers from various pre-school and middle schools and 17 parents of children with
CD and without CD took part in the survey. The teaching experience of the teaching set ranges from 2 to over
30 years, 50% had teaching experience of over 20 years. The respondent parents were aged between 29 and 58
years. 65% of the parent set were university graduates. Their children were predominantlywith two diagnoses epilepsy (50%) and cerebral palsy (CP) - 36%.
RESULTS
The study has a pilot character, and being such, it is representative. Therefore, the scope of the study set was not
statistically presentable.
Applied were statistical procedures for data processing - for educational and psychological research, collected
from a small set – the statistical computer program SPSS version 16 and the tests Mann-Withney.
The following charts present the primary processed data in percentage values.
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Fig.1. Percentage distribution of teachers of children with and without CD
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Fig.2. Percentage distribution of parents of children with and without CD
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The recived resultis are also interesting regarding the views of teachers, who had not happened to work with
students with CD: equally (50%) of them believe that these students should study in the mainstream school, and
respectively, the other half did not give their opinion (Fig. 3). In a more popular context, the interpretation of the
established fact is analogous to the example of the definition of an optimist and a pessimist (the half full or half
empty glass) in connection with the hypothesis that the technological time has come for society, in particular the
educational institutions, to pay more definite attention to the problem: 50 to 50, this can be interpreted as a
positive trend when considering the new paradigm of social inclusion - for personal oriented education.
Fig.3. Percentage distribution of teachers who have not yet worked with children with CD, in their opinion CCD
should be in the mainstream school or they have no opinion
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Fig.4. Percentage distribution of parents who have worked with children with CD, in their opinion CCD should
be in the mainstream school or they have no opinion.
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Looking at the data, which reveal the position of teachers who work with students with CD, when asked whether
they believe it is necessary to have information about the specifics of working with students with CD, whether
they should be integrated into the usual environment, and on the other hand, if they need to work with students
with CD what would help their work, the result shows a very tolerant, and also encouraging position on the part
of the teachers: almost all (99%) gave an affirmative answer. There are significant and meaningful statements
that would be helpful for future educational strategies and measures (Fig. 5.): ½ of the recipients have a need for
information about the disease. The remaining ½ distribute their opinions as follows: a need for training
conducted by professionals; the need to work together with parents; the need for constant communication with
the doctor. The outcome of the results shows a domination of specialized pedagogical support, including such
from parents of CCD. Negligibly insignificant was the answer revealing a need for teachers to be in constant
contact with the medical staff.
The specific empirical picture of parental support that teachers need, as was described above, is presented in
Fig.6. The prevailent parental position tends to inform teachers not only about their child's illness, but also to
participate in the learning process. This is an interesting result, since it refers to the idea that in life, especially in
school practice, there is a need for a person with expertise and experience to participate in integrating the CCD
in normal social environment. All results lead to the conclusion that there is a demand for mutual inclusion as
opposed to separation.
Although statistically insignificant, one of the results presents quite an alarming trend: 17% of parents of CCD
indicate that their child does not attend mass education (kindergarten, school). All of them share one unanimous
cause for this: "Because my child is injured." Compared to the other results, this fact stands as a corrective to the
prevailing optimistic position and the need for parents and teachers of information, cooperation in competence
towards full inclusion of CCD in mainstream schoos, as well as the reverse - inclusive involvement of teachers,
parents of CCD and non-CCD and classmates in the integrated school environment. Obviously, urgent
measures are required to overcome the stereotypes created and the unwillingness of school-teaching
environment to accept and work with students with CD. Reasonably, however, we can make another conclusion
- maybe some of the 17 percent of parents indicating the reason "my child is injured and therefore not attending
mass school" have an internal resistance. It can be assumed that in their experiences they have encountered
unpleasant incidents and therefore they no longer send their child to a mainstream school. We can also suggest a
third option - to such an extent are some parents frustrated that they prefer not to experiment. At a fourth place,
one might suppose that there is a particular supersensitivity on the part of the parents who experience their
parenting as a sacrifice. Most likely, there are other directions for future reflection and for undertaketaking
concrete presentable research.
Fig. 5. Percentage distribution of teachers who have worked with children with CD, in their opinion CCD
should be in the mainstream school or they have no opinion
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Fig.6. Percentage distribution of parents’ opininions about the concrete support for teachers which they are
willing to provide
60%
50%
40%
30%

With information and
participation in the process

20%

With information

10%

I am constantly with child

0%
With
information
and
participation
in the
process

I am
constantly
with child

Unanswered

Statistically significant correlations were found between the designated report indicators (questions) in the
survey. One of the dependencies exhibited by the value of χ2 = 3.894, at p = 0.048 reveals that the more parents
whose children have CD are aware of the chronic diseases and how they affect the social inclusion of CCD in
normal school environment, as well as children without CD, the more teachers expect from them and declare a
need for these parents to be in a useful cooperation. This is a very interesting trend, almost unexpected. Probably
it is linked to the psychological pattern that parents of CCD are emotionally dependent on specific social and
clinical characteristics of the children and, even informed, are less likely to be useful in a rational and
constructive plan. The study also established the need of teachers (by their 50% opinion) that the parents of
children without CD are well informed, and need to be more tolerant. The so established pilot result is obviously
connected with certain psychological patterns regarding the critical threshold of emotional judgments, beyond
which they are raher unproductive.
The second statistically significant correlation (χ2 = 9.557, p = 0.008) refers to the situation where parents of
CCD who attend mainstream schools or kindergartens may be useful, according to teachers, also with their
awareness of CD. It should be noted that the benefits of parents of CCD are focused by the teachers again in the
awareness and not, for example, the personal experiences of parents of CCD. Thus, the found statistically
significant correlation between the two indicators confirms the assumption of the unproductiveness if there is a
strong emotional dependency and an overworkload in personal experience. This clearly outlines the purpose of
the nearest representative study that needs to be done: to what extent the relationship "personal emotional
experience - particularly useful productivity," of the cooperation of parents of CCD will be appropriate for the
practice of integrated included education of children with and without CD. Also, a necessity was established on
the part of parents with CCD (by the 42% of their opinion) that teachers need to be more tolerant. Thus, it
appears that both groups - parents and teachers experience a deficit in knowledge and experience for mutual
inclusion in the name of the safe social and personal development of children and students with and without CD,
but they face that need more emotionally, mutually suspecting each other in intolerance. With the so reliable
statistically fact is illustrated the above defined need for a large-scale study that is centered in the emotional
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relationships of the four collective subjects - teachers with and without experience in working with students with
CD and parents with and without CCD.
Discussion and Conclusions
The presented study estabished a need for a specialized study of the other two subjective categories - children
and students with and without CD in their interaction: to what extent is the practical benefit for one group to
their other in the collaboration in their training.
Not without significance is the following set of relations: teachers with longer teaching experience are
convinced that CCD should not attend mainstream schoos, but at the same time they say that they lack
information about CD. Some of these teachers say they cannot name even one diagnosis. Teachers with 10 years
of service think CCD must attend school. Parents of children without CD are also of the opinion that they should
attend mainstream schools. Parents of CCD in turn indicate that teachers do not have enough information about
the personal development of CCD and at the same time they are willing to provide it. The unifying element
among all respondents of parents and teachers is the call of all to more tolerance and the need more information.
The main conclusion is in terms of the specific need in the capacity of "the point of tolerance" between surveyed
attitudes and attitudes of teachers and parents. This point of tolerance between their needs may be indicated in
one word: more awareness for all, not in isolation but rather in the relation to each other, i.e. a situational,
specifically oriented awareness.
A hypothesis was formed for a third, independent party – a subject, a person with special expert training. His
profile seems to be aimed at integrative knowledge and experience in the clinical, psychological and
pedagogical social, behavioural and pedagogical plan. So far, this independent person as a third party in the
interaction in the name of the well-being of children and students with and without CD may be indicated as a
mediator.
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COOPERATION AS A FORM OF SOCIAL INTEREST IN CHILDREN AT THE AGE OF 57 RAISED IN FOSTER CARE INSTITUTION
Nedelina ZDRAVKOVA1
Abstract: In the paradigm of individual psychology human behavior is being interpreted in social context. According to A.
Adler in each human being could be seen a natural sense of community or social interest, interpreted as an innate pursuit of
social relations and co-operation. An important part of the social interest is the formation of co-operative skills.
The aim of this study is to determine the level of development of social interest of children under school age, raised in an
institution, by means of measurements and analyses of the collaboration in the form of games.
The main aim is to study the forms of co-operation between children in the course of common games.
The experimental method was used in the form of a game.
The study showed that the level of co-operation as a form of social interest was low.
The study and its results showed the understanding of individual psychology for the role which family plays.
Key words: social interest, co-operation, communication, children raised in an institution, common activity.

INTRODUCTION
The concept of social interest is a key thesis in the studies of Alfred Adler and main principle on which he
builds his theory of personality’s development. The phrase “social interest” derives from the German neologism
Gemeinschafttsgefuеhl and cannot be translated in one word. This means phrases as “social sense”, “community
sense”, or “sense of solidarity”. (Hjelle & Ziggler, 2003, p. 114). According to Adler the personality exists only
in the context of social relations and the social interest is developing within and through them. He relates this
concept to the possibility of the man to identify himself with other people and to share their feelings. The
individual is examined as a part of the social system, inextricably bound up with the other individuals. This
connection presupposes the different forms of social interest such as empathy, involvement, identification with
the others, getting closer to the others, co-operation and help, concern about society’s prosperity. A. Adler is
firmly convinced that the preconditions for development of social interest are innate and each person possesses
them from birth, but they must be developed consciously since the very first day. This development can exist
only within and through social environment. Initially the mother helps about its development then the rest
members of the family.
Although innate, the sense of community could remain undeveloped. According to A. Adler the main
reason for this is the asocial life style which excludes the different forms of social interest. In his studies Adler
pays special attention to the problems connected with children’s raising and upbringing. He identifies
indulgence and ignorance as two of the most common situations in childhood which impede the development of
social interest of the child. Adler states that the spoiled and coddled children grow up as dependent and passive
people, without self-discipline and initiative. The child’s aims are selfish and do not show co-operative
behavior.
The second situation is the one of ignorance and rejection due to cold family relations or separation
from the mother or family. These are the main preconditions for the non-development of social interest. Feeling
parental lack or estrangement, these children usually try to reach personal excellence rather than an excellence
based on the social interest. Their lifestyle excludes collaboration, empathy and mutual help.
It is important that the child grows and develops in a friendly family background. A. Adler emphasizes
on the importance that the child needs to feel as an equal partner at home, to co-operate with all family
members. Mother is the main figure who arouses child’s interest for the father and other children in the family
and then for all the other people from his surroundings. This way the child can develop “those courage and
confidence, which grow through his contact with other people”. (Adler, 1997, p. 134)
Family background is irreplaceable, but not all the children have the possibility to live in it. Although
the process of deinstitutionalization and formation of alternative services has started, a lot of children deprived
of parental care in Bulgaria are being raised in closed institutions, called “Home for children deprived of
parental care”. A great number of children are being raised in these social homes and a team of specialists is
taking care of them. Thereby it is impossible to provide personal care and create relationship with an important
grown up. Mother’s functions are shared between the staff members. The situation of “multiple mothering” is
the main reason that children are not able to build reliable connection with an important grown-up. This
deprives them from emotional commitment. The child cannot find his place in the system of human
relationships. The lack of grown-ups, who are emotionally and personally engaged with the child, deforms the
basis on which all future relationships will be built. “The child does not reveal his importance to the others and
1
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does not consider him-/herself exceptionally worthy to them. Besides his surroundings are limited compared to
the ones of the child raised in family, the sensory information is poorer, the emotional-social contacts – scanty,
lacking content, not intensive”. (Stoykova, 2011b, p. 50)
Many studies show that institutions satisfy mainly the basic needs, which is not enough for the
development of physically and mentally healthy child. Institutions cannot give the children the emotional care
and love they need. A. Adler writes, “Children want to be hugged, caressed, praised, they have fondness for
cuddling, they want to be always near the loved person etc.” “They… are happy just from a single hug, a kiss, a
friendly face, a nice word”. (Addler, 1994, p. 20) Later the need of tenderness is directed to kind relations, from
which comes the love for relatives, friendship, sense of community and love. A. Adler repeats many times that
“the need of tenderness is a preliminary form of the sense of community”. (Adler. 1994, p. 20)
Main aspect of social interest is the forming of co-operative skill. A. Adler deeply believes that “the
tendency for co-operation is provoked from the very first day of the child’s life. In this connection the huge
importance of the mother stands out. She stands on the threshold of the development of sense of community.
The biological inheritance of the human sense of community expects her cares”. (Adler, 1997, p. 132)
The earliest period the co-operation appears is in the ontogenesis of relationship between the child and
the mother, and later throughout his entire life, the man is included in the system of personal relationships. This
is one of the most important qualities one must have, so that he could overcome hardship and reach perfection.
Only through co-operation the man can overcome his sense of inferiority and contribute to the society’s
development. A. Adler defines the social interest as an innate potential to co-operate with others in order to
achieve personal and public aims. The sense of inferiority which everyone has can be overcome only through
the co-operative skill. Thus the man will balance between personal aims and the aims directing society’s
development.
Co-operation is characterized as a common activity for reaching a certain end target and everyone is
complying with his partner’s interests, while aiming to realize this target. Co-operation includes the active
mutual help and interaction between partners.
In order to develop the social interest in her child, mother must show social interest as a role model.
Thus she will teach him to co-operate and to try to interact with other people. These are qualities intertwined in
the social interest and define its content and direction. “It is evolutional and emotional duty of the mother, to up
bring her child as a co-operator, co-worker (Mitarbeiter), fellow (Mitmensch) to the others, as someone who will
help them voluntarily and will accept their help when his powers are not enough”. (Adler, 1997, p. 133) Mother
is the main factor to provoke the aptitude for co-operation in her child.
METHODS
A. Adler’s concept about social interest and his deep conviction that it can be developed due to the contact with
the mother and family, directed our interest to study the development of social interest of children deprived of
parental care. The present study aims to research the co-operation between children under school age, raised in
institution as one of the forms of showing social interest. The under school age is a sensitive period in the social
development of the person, and as Adler states also for development of child’s social interest.
The aim of this study is to determine the level of development of social interest of children under
school age, raised in an institution, by means of measurements and analyses of the co-operation in the form of
game.
Subject of the study is the co-operative children behavior, expressed through communication and the
final product of the activity.
Object of the study is the social interest of children under school age.
The main activity of under school age is the game. This is the first basic form of common activity at
this age and an important factor for the child’s development.
For the present study aims I used the experimental method in the form of a game. The children were
offered to work in pairs. The methodology of L.S. Rimashevskaya, called “Small gloves” serves as a basis. For
this methodology are elaborated criteria including communication; co-ordination of actions with the partner
(typical for co-operation); emotional harmony; exchange of ideas, thoughts and conceptions. Diagnostic
situation includes fine arts activity – decoration of paper gloves’ outlines. Using this methodology we study
skills that are typical for manifestation of collaboration with children under school age.
The given practical situation presents to the children the aim to solve together the common task. In the
process of making a united product children must co-operate. To reach the final target it is necessary to co-
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ordinate the process of planning and acting. Each pair of children must decide together: who will have the pair
of gloves (the Teddy Bear or the Bunny); which model they will perform; they have to realize the common plan
and finally to evaluate the result from the common activity. With the analysis of collaboration between children
in the practical situation and in the process of observation of the activity we registered the results in individual
protocols according to the following criteria: (L. S. Rimashevskaya)






Ability of accepting the teacher’s task;
Ability of following the plan consistently;
Ability of demonstrating good attitude towards partner’s actions;
Ability of communication in the process of common activity;
Ability of finishing the initiated activity together.

These skills are also criteria for manifestation of co-operation with children under school age. They are relative
to the criteria for assessment of social interest. They satisfy the criteria for socialization, presented by Roy Kern
and William Carlet, in the assessment test of the basic Adlerian scales for interpersonal success (BASIS-A).
(Stoykova, 2011b)
RESULTS
Twenty-two children at the age 5-6, raised in institution, were included in the research. For the research aims
they were separated in pairs, which formed 11 pairs of children.
Below in the paper are presented the summarized results on each criterion which have been examined
in the process of task fulfillment.
We registered low results for the first criterion, which presented the children’s ability to listen and
comprehend teacher’s directions. This was confirmed also by the results on the other criteria. Four pairs of
children or 36% of the children considered and comprehended the given task and immediately started to fulfill
it. This is the percentage of children who have come to the final result – symmetry in patterns and colours of the
gloves. Three of the children didn’t show any interest in the given task and wanted to attend to other activities.
No additional or clarifying questions were asked by the children.
Regarding the second criterion, related to the pairs’ ability to agree and follow consistently the plan, we
found out that only 9% of the pairs co-ordinated their decision to whom they should have given the gloves. The
rest pairs of children disagreed and took individual decisions to whom to give their glove. These results show
the inability of children to come to an agreement. We were impressed by children’s choice – they didn’t choose
between Teddy Bear and Bunny, but offered the teachers with who they had closer relations. 64% of the pairs
didn’t agree about the process of task fulfillment and didn’t plan their common activity. The task was not
accepted as common and each child worked individually without discussing the choice of pattern and colour
with his/her partner.
Four pairs of children demonstrated ability of showing good intention to their partner’s actions. There
were elements of discussion in their work. With all four pairs we could observe tutorship by one of the partners.
One of the children took the active, leading position, giving direction where to start the colouring and what
colours to use. Their partners accepted voluntarily the directions and took the role of executors. In the process of
the task fulfillment children compared their work with the work of their partner and eliminated the mistakes.
The other seven pairs or 64% didn’t show good attitude and interest in the positive result.
On the following criterion there was registered communication between the children but it didn’t
include discussion of the common activity content. There were also eye contacts – the children took a look at
their partner’s work, but from the remarks between them and the final result we concluded that there was a
moment of competition and not of collaboration. Children didn’t observe the correct task fulfillment and the
making a pair of gloves, but they were watching who would finish first and whose work was better. The pairs
who reached the final result communicated but it was more like instruction and reprimand. The eye contacts
expressed comparison between partners’ works.
The last criterion according to which were observed the children is the ability to finish the started work
together. With one of the pairs we observed mutual help – one of the partners, who had finished earlier, offered
his help to end the task successfully. Both children were interested in the successful completion of the project
and were worried about its quality. When they finished the task they compared both outlines and showed
satisfaction from the result. With the other pair the one of the partners did not accept the help of the other and
wanted to finish his task alone. With two of the pairs the children who finished their tasks faster left their places
and attended other activities. This can be interpreted as lack of interest in the final positive result and ambition
to complete their part of the task.
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These results show that these children can’t collaborate, render and receive help, interact. This suggests
poorly developed social interest.
DISCUSSIONS AND CONCLUSIONS
The meaning of social interest manifests in many forms, more precisely it is connected with the person’s ability
to adapt and his willingness to collaborate and help. With the examined group of children there was recorded
low degree of co-operation and mutual help. Social interest presupposes not only rendering help, but also
accepting help from others.
The research and its results are in the spirit of comprehension of individual psychology for the role of
family and particularly the role of mother for the development of social interest.
The results show that when the family background lacks the social interest cannot develop completely
and its level is low. The research of the studied children showed that the level of collaboration as a form of
social interest was low. This is often expressed in the lack of communication, not understanding the aims of
common activity and its planning. A little number of these children reached the final target of the given task.
The child who grows up in the environment of institutional care develops differently from the child
who is up brought in a family. The lack of cares, the impossibility of permanent individual attention and
communication, encouragement and stimulation of the development are factors who lead to developmental
mental delay of the child. The result is low levels of social interest.
The communication and interrelationships between children are not emotionally full and oriented
towards active interaction and collaboration. The lack of family background reflects on the formation of
children as independent and active persons. Most of the children develop the sense of anxiety, trouble and
uncertainty in themselves; the interest in the surrounding world disappears.
All these factors influence the development of social interest level of children raised in institutions.
Growing in an institution “deprives the child of the most important factors for normal mental development – the
permanent relationship with physically and spiritually close person, emotional care and stimulation”. (Stoykova,
2011a, p. 67)
Although the development of social interest is initiated from the mother and family, the preschool
education also should contribute to the increase of its level. The social development of the child under school
age needs to be realized through active focused activities regarding the comprehension of object world and the
world of relationships between people. The social and personal development of children presupposes the
formation of positive attitude toward themselves, other people, surroundings; formation of communicative and
social competencies. This can be achieved in the environment of focused educational influence. This is the main
direction towards which the specialists occupied with upbringing and education of children deprived of parental
care, should be orientated. In the process of his development and socialization the child needs positive social
relations, filled with love, affection and cares. These are the preconditions from which starts the development of
social interest.
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DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Elena LAVRENTSOVA1
Abstract: This article discusses the main tendencies in the development of education in today’s conditions through the prism of
the global perspective. The establishment of the new paradigm course as well as the role and position of the institution of higher
learning reveals itself as a manifestation of a complex and dramatic process connected with multiple socio-economic, political
and cultural changes caused by the powerful transnational movement of capitals, technology and information streams, by the
“overcoming” of national borders. The globalization of the market for educational products and services is regarded as one of
the primary factors leading to transformation of the education systems and their conversion into a unified education network
embedded into the dialectically integrated perspective of the postindustrial society, while still preserving the local differences
resulting from tradition and culture. Investigation of the problems in the relationship between globalization and higher
education, rethinking of the national university model and analysis of the polyvariant social effects of the internationalization
and integration of the education sphere are the main focus of this article.
Key words: higher education, globalization, internationalization, lifelong learning network

INTRODUCTION
The globalization processes of today are producing a complete transformation of the old world order with its
characteristic priority position of the nation-state format and a certain degree of restriction of information. In the
contemporary situation the authority of the state with its rigid national borders is beginning to erode as a result of the
global transformation of the capital market, the labor market and the consumption. One of the most important
manifestation of these powerful socio-economic and socio-structural changes, which can be defined as the main
signs of globalization, is the transition experienced in industrial states from manufacturing to services as well as
some revolutionary technological events connected with computer technology – the advent of the Internet and the
information economy (Glipin, 2003, p. 446).
Other important signs of globalization are undoubtedly linked to the significant increase in the interaction between
economic, political and information systems as well as the advent of the transnational networks in the field of
manufacturing, trade, finance, telecommunications, etc. ; to the expansion of cross-cultural interactions and the rapid
increase in global migration. The intensification of the transnational movement of information flows, technology,
capital and people within the globalizing labor market leads to corresponding globalization of the market for
educational services and a significant increase in educational mobility. This in turn is considered one of the main
factors determining the transformation of education systems and their conversion into a unified education network
embedded into the dialectically integrated perspective of the postindustrial society, while still preserving the local
differences resulting from tradition and culture. This is at the root of the urgent need for sociological reflection with
the purpose of understanding the new paradigmal nature of higher learning, its role and position, as well as its inner
potential for development under the conditions of global social, economic, political and cultural change produced by
the intensification of global competition and mobility, the breakthrough in information and technology, as well as
the increasing market integration.
MAIN DIMENSIONS OF GLOBALIZATION IN HIGHER EDUCATION
There are a number of global tendencies in the development of education as a whole and among them the following
ones stand out:
- internationalization and integration of education as a main tendency in the formation of a unified global
educational space;
- informatization and ecologization of education accompanying the transition of states into the postindustrial
society;
- culturalization of education as a tendency connected with the perspectives for social development aimed at
overcoming the global planetary crisis and linked to the concept of sustainable humanistic development. (Usanov,
2010).
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Reproducing to a certain degree the general algorithm of expansion of the globalization process in the field of
education, the institution of higher learning also demonstrates its very specific nature that can be traced to the much
deeper, immanent connection of higher education with the mechanisms of globalization operating within the social
domain. A good illustration of this is the situation in Western societies during the second half of the 20th century
which also directly affected the institution of higher learning.
The gradual establishment of the affluent society in the Western world, along with the more active spread of
conceptual beliefs about the “postindustrial society”, the ‘information society” and the “knowledge society” alludes
to a very important fact: the greater role played by knowledge, its accumulation and application, in different spheres
of life in Western societies. Knowledge acquired through scientific research and disseminated primarily via the
channels provided by the institutions of higher learning in this way can become the central factor in the development
of the economy. Thus, every facet connected with the production and translation of knowledge – science, high
technology, education and human resources, starts to provide ever increasing profits and a competitive edge.
As a consequence, a radical change in purpose and value is appearing, a change that also affects the institution of
higher education. The very manner of obtaining certain educational and professional preparation is no longer viewed
as an end in itself, a process ontologically rooted in its innate value and self-sufficiency. Instead it is becoming a
specific tool used to transform the labor resources into an economic and production factor. It is not particularly
surprising that there is a certain degree of unanimity among the scientific community concerning the view that the
quality of the labor resources and their effectiveness depend on knowledge and skills, on education and professional
qualification, as well as on the effort put into their acquisition (Ehernberg & Smith, 1987, p. 292-293).
Knowledge and education are becoming more and more commercialized and the influence of the market over the
education structures is waxing – especially in the field of higher education. This leads to evaluation of the results
and sometimes of the goals of the education process through the prism of the market logic. These two factors – the
integration of science and business, and the widespread belief in the profitability of education, have led to high
demand for it – they are contributing to the establishment of the new paradigm of the institution of higher learning –
the paradigm of the “educational services”. This process is occurring along two courses. The first one is
connected with the translation of the business management culture into the sphere of education. The second course
can be seen in the gradual establishment of the principles of neoliberalism in state policy leading to a reduction in
the government funding of education, which is replaced by funding provided by the market. The idea of the
university as a corporation is born (Hagurov, 2011, p. 233).
A number of other authors also theorize similar processes of transformation in today’s institution of higher learning
and the multiple problems accompanying them that are primarily connected with the so-called three “M’s” –
marketization, massification and managerialism. As Prof. P. Boyadzhieva notes, the three “M’s” create a
qualitatively different setting as they “assail” the very nature of the university institution and its founding principles:
instead of knowledge and education being values in and of themselves – education catering to the needs of the
market; instead of education aimed at the elite of society – education open to many strata of society; instead of an
autonomous and self-governing academic community – bureaucratizaion and “transfer” of university management
into the hands of professional managers (Boyadzhieva, 2007).
The growing influence of the market mechanisms on education, in conjunction with its increasing importance for
further development of the knowledge economy, is transforming education into one of the main factors of global
competition. Under these circumstances, the rise in the export potential of education is now of foremost
importance, leading not only to economic growth, but also to improvements in the structure of the social
stratification of the population and increase in the quality of life. In view of this Australia, for example, is planning
to increase the number of foreign nationals studying in the country to approximately one million over the course of
the next 20 years. Additionally, the number of students in higher education is projected to increase 2.7-2.8 fold
(more than 550 thousand). The same course has been taken by the European states and the rapidly developing
countries in Southeast Asia. This has also been set as a long-term goal in Bulgaria, with the country aspiring to
become a regional center for modern higher education with a European profile, attractive to students from third
countries and especially from Southeast Europe (Strategy, 2013, p. 16).
As a result of the exponential growth in the number of students in all developed countries, there is room not only for
a serious rise in the profits made from the delivery of educational products and services, but also for transforming
education itself from an accessory social sphere providing a mere service into an economically important sector.
This process is obviously occurring in a number of leading economies such as the United States where education is
the fifth largest service export in the national economy (Chinaeva, 2002, p. 95). This further increases the demand
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for effectiveness in the activity of the providers of educational services who are developing in-depth export
strategies in order to attract foreign students.
Another important characteristic of the contemporary state and development of the system of higher education
worldwide is its internationalization that can be seen in the process of deeper international integration of the
research, teaching and managerial/service functions of universities, which in turn is a necessary step on the road to
globalization of the institution of higher learning. This trend towards intensified cooperation, partnership and
integration alludes to a key feature of the higher education of today – establishment of a unified education space
where universities become supranational institutions regulating the processes of development of universal norms,
rules and standards in the field of education. A. Giddens makes the valid point that “universities functioning within a
specific territory have no future.” The new socio-economic and technological development means that universities
cannot act as isolated “islands” of science, but should instead become actively involved in the worldwide network
of knowledge and training. This network no longer incorporates only universities but also business structures
(Iliev, 2009, p. 93). As a result, a number of corporate education programs have appeared in Western Europe and
the United States. Many leading companies, in conjunction with various research centers and universities, are
developing their programs for specialist training and are establishing educational megastructures in the form of
transnational associations and consortia.
At the same time, the development of strategic partnerships is not limited only to interaction between universities
and business structures. It also involves the establishment of long-term alliances with other organization from all
social spheres, which in turn contributes to the successful fulfillment of another contemporary paradigm aspect of
higher learning – continuing education or lifelong learning. This new vision for universities, focused on the
multilateral partnership and cooperation with other social institutions and business organizations, makes the system
infinitely more “permeable”, opens up the universities to the world and makes them much more democratic, more
relevant and flexible in regard to the new social conditions. The transition into the paradigm of “lifelong learning”
also propels higher education in the direction of more active cooperation with all levels of the education system and
turns it into an inseparable component of the integrated global project for continuing education for everyone from
the perspective of its accessibility.
This opening, however, is also becoming a significant challenge capable of jeopardizing the time-honored university
traditions of autonomy and academic freedom. It makes sense that great importance is attached to the function of
effective management of partnerships and common grounds with other institutions. Therefore some authors point
out that this demands as much attention as, for instance, the quality of research and training (Duke, 2001, pp. 524525).
All of these profound and essential transformations caused by the globalization of higher education produce a new
image different from its traditional format, an image characterized by increasing multivariance, multimodularity,
information saturation, organizational and structural complementarity, as well as a significant degree of
contradiction. The last aforementioned feature manifests itself in the concurrent presence of diametrically opposed
meanings and consequences arising in the field of higher learning under the influence of the processes of
globalization. They are connected on the one hand with the liberalization of universities and the increasing
opportunities for social mobility, and on the other hand – with conservation of the social inequalities and
marginalization of certain social groups and educational institutions.
Additionally, the process of globalization of higher education produces contrasting effects in the social structure as a
whole: on the one hand the institution of higher education is becoming more democratic, pluralistic and open to
new, convergent forms of interaction and social management, while on the other hand there is increasing
dependence on the market mechanisms leading to the establishment of new hierarchies in the global university space
and limited access of the certain social communities to high-quality educational resources and services. It is also
somewhat alarming that there is a growing trend towards uniformity and total standardization, which is often
accompanied by violation of the principles of independence and creative autonomy leading eventually to stronger
centralized control and eroding professional competence.
DISCUSSION AND CONCLUSIONS
In the attempt to fully utilize the advantages of the knowledge society while minimizing the risks of globalization, a
number of states have taken significant steps towards reforming the system of higher education. This course of
educational reform is also being actively pursued in Europe. Here as well the efforts are primarily focused on
restructuring the hierarchies of the education institutions and programs, improving the quality of training,
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establishing an integrated and effective network for research activity and innovation development, decentralizing the
system of management and funding, encouraging the mobility of students and educators. Finding solutions to the
other key issues determining the vector of development of the institution of higher learning in the context of
globalization appears in turn to be connected with incorporation of special technology and criteria for the
accessibility of higher education; with increase in the social responsibility of universities as well as with expansion
and consolidation of the lifelong learning network.
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MOTOR EDUCATION AT PRESCHOOL AGE – ACTUALITY AND TENDENCIES
Veselina Ivanova1, Galena Terzieva2
Abstract: The present paper discusses the acting in Bulgaria educational model of motor education for 3-7 years old children. It
examines the tendencies in the objectives of physical education which arise from Bulgarian and European legislation. The
emphasis is set on the upcoming new Law on preschool and School Education and its projections on the quality of child
development and preparation for school. It displays the basic mission of the kindergarten - to be space for playing, knowledge,
communication and creativity, a place that sets child in the center of the pedagogical interaction under the teacher's role as a
mediator, who facilitates, supports, a collaborator who consults, provokes, makes dialogues in this complex process of change.
Keywords: motor education (physical education), preschool age, Bulgarian formal curriculum

INTRODUCTION
The children today will determine the progress of our society tomorrow. Therefore the realization of the strategic
messages of the concept of lifelong learning has its reasons and priorities in preschool childhood - a period,
fundamental for the overall personality development of the person. In its self-centered reality 3-7 years old children
express their individual uniqueness in an environment of peers and adults demonstrating knowledge, creative
attitude and culture of recreating the world.
METHODS
In its historical and democratic heritage Bulgarian preschool education endorse an European oriented educational
model in which the improvement of child subjective experience is put into practice under the influence of organized
institutional factors. Developed in the 90s of the last century, its beginning has been laid in 1991 and still operating
the Education Act. It was introduced into the childcare institutions in the academic year 1993-94 in the form of
Bulgarian formal curriculum, the components of which are embodied in laws and regulations: educational plan,
curriculum, state educational requirements (standards) for the educational content and state educational requirements
for assessment (Figure 1).
Figure 1: Classification of the national educational requirements (National Curricula)

National Educational requirements (standards)

• Level of education
• Educational minimum

For educative content

For system of assessment

Providing methodological point of view requires compliance with the subordination level of education and
educational minimum
educative content
assessment system (Peneva, 2011). According to the National
educational standards, the educational content is divided into cores. The knowledge, skills and attitudes that learners
should achieve at the end of a certain age period or upon completion of a certain educational stage, as for example is
the preparatory group for preschoolers (6-7 years), are made explicit.
The expected results of the training and education of children for each age group in preschool (I, II, III and
preparatory) are specified in the relevant curricula developed by teams of authors in samples of the education
ministry.
RESULTS
The National-educational standards for educational content and children preparation for school include general and
specific knowledge and skills in nine educational areas: Bulgarian language and literature, mathematics, orientation
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in the social world, orientation in the nature, art, physical education, music, constructive-technical and household
activities, game culture.
By the learning content in "Physical Culture" in the children preschool preparation it is aimed to develop
intensively the motility and motor abilities in order to lay the foundations of physical education, physical
improvement of the child's body and a child's personality.
Motor education for 3-7 years old children is realized through the implementation of motor actions and exercises,
combined with the necessary knowledge about them, organized in four cores:
• Core "Natural-applied physical activity." This forms the vital motor skills for the proper performance
of the natural-applied movements of walking, running, jumping, throwing, crawling passage, climbing and more. It
builds dynamic stereotypes for application of the acquired motor actions in combinations, games, various situations
and conditions.
• Core "Sports preparatory motor activity." This core fortifies child motility and expands their motor
culture through acquisition of knowledge and specific motor skills to absorb elements and games available for
preschool age sports, such as: cycling, skiing, swimming, gymnastics, figure skating, tennis, badminton, basketball,
football and more. Children are being taught to recognize and name the different types of sports, to distinguish
between sport equipment and supplies, to comply with the rules of the sport preparatory games.
• Core "Physical efficiency." Through group and individual performance of generally developing and
special exercises in active physical effort available for children, this core increases the functional abilities of the
body, develops motor skills as speed, strength, endurance, flexibility and coordination skills.
• Core "Game loco-motor activity." This core has the widest implication of motor learning in children.
Through diverse in nature and impact mobile, sports-preparatory games and game situations it consolidates and
improves motor abilities and motor skills, forms and makes it possible to exhibit positive personal qualities.
DISCUSSION AND CONCLUSIONS
At the end of preschool age each 7-year-old child should be motor prepared with optimum physical condition and
coordination, good physical development and health status to cope with the high demands of school education.
Motor training will be successful and with applied value if it forms: perennial interests and motivation of children to
systematic physical exercises and sports; satisfaction with the performance of various motor activities; motive and
personal activity towards physical self-improvement; ethical interactions and positive events; control and selfcontrol motor performances and behavior.
Several programs and software systems subject to the national educational requirements for learning content and
approved by the Ministry of Education are developed for the realization of the educational-learning process. The
headmaster, along with the pedagogic staff of each kindergarten, chooses one of the programs in which they will
operate, plan activities and educational content in the relevant documents and acquaint parents with them.
In all programs for preschool age the child and the understanding of childhood as a unique self-value comes to fore.
The learning-educational interactions and subject-subjective pedagogical communication in this age is directed to
"the development of the child personality, talents, mental and physical capabilities" (UN Convention on the Rights
of the Child, 1989). Unity and harmony in the "physical, mental, spiritual, moral and social development" of the
child's personality are aimed through:
• stimulating child's ability to natural and social orientation and adaptation;
• individualizing the pedagogical interactions and impacts in the process of its complete development;
• integration of children activities (physical, cognitive, social, aesthetic - musical, artistic, etc..) in an appropriate
education-upbringing environment of intended and unintended pedagogical situations.
In the pedagogical practice there are many programs ("The activity of a child in kindergarten", "Programme for
education of children from two to seven years of age", "Step by Step", "Program for the Preparatory group in
kindergarten and school" and significantly greater number of didactic software systems: "Hand in Hand",
"Molivko", "Arts", "Neogeya", "Hello school" and others.
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For each age group in the kindergarten and preparatory class in elementary school there are sets of textbooks
/training aids/ for children in all areas and activities, didactic materials and methodological literature to help
teachers, guidance for parents that are easily accessible through a functioning e-bookstore.
The educational direction "Physical Culture" is one of the priority directions in all programs and software systems
because the school content in the four cores it provides optimal conditions for increasing the motor-sensory activity
and physical fitness of children, vital and inherent to the childhood conditions. Not surprisingly, the great Jean
Jacques Rousseau guided pedagogues and parents: "To make a child smarter, make it strong and healthy. Let it
work, act, run, shout, let it be in constant motion. "Thematic content at day organization of the educational process is
utilized by:
• two mandatory regulated situations per week - "Naturally applied movements" / practical educational
situation / and "Sports preparatory exercises and games" / game-cognitive situation/ with a duration of 15 minutes
for 3-4 years old children up to 35 minutes for children from the preparatory group. Appropriate for the age
regulated situations of mixed type /for perception, testing and reinforcement/, for testing/reinforcement the study of
movements and of control type / assessment of learning content by visual diagnosis at the end of every month or two
months / are applied;
• informal game-cognitive situations in the in between regime moments and in the afternoon regime in the
form of mobile games;
• informal game-cognitive situations in the in between regime moments and in the afternoon regime aimed
at assimilation of knowledge about: sports, athletes, sports equipment; the importance of sport and tourism, physical
fitness and physical activity in health games and realization of man.
An everyday obligatory form of physical education with a strong healing effect is the morning exercise, including
breathing and corrective exercises, different types of walking, running of short duration, generally developing
exercises and active games. Unregulated forms of physical education are additional mobile and sports-preparatory
games, sports events, walks, picnics and excursions.
Motor training provides integration of educational content not only in the direction "Physical Culture", but also
among all other areas and activities in cognition, gaming, musical and artistic spheres. The obtained knowledge,
skills and attitudes in other areas and activities are coordinated very well with those of loco-motor activity. They
consolidate and improve in variety of conditions in terms of physical activity that develops in the school, social and
natural environment and suggests the emergence of ever-changing life, sports and educational situations.
The entry and exit diagnostics for the level of motor abilities includes individual assessment of the merits speed
/running/, explosive power of the legs /jump out with both feet /, explosive force of arms /throwing with both hands
underneath a solid ball in the distance/, dynamic endurance of the legs /squats/, strength endurance of the trunk /leg
up from occipital seat in a denial/, aerobic endurance /running endurance/. Their harmonic /integral/ valuation is
done by converting the units into a single point estimate. The entry and exit diagnostic tests to master the elements
of sports and games preparatory include monitoring and evaluation of the performance and motor abilities.
The assessment of cognitive competencies for motor activity, for sports, sports and travel tools and equipment, and
the role of physical activity, sport and tourism of human development is carried out as: current diagnosis
(monitoring and assessment of competence on issues of educational materials for the age group and an exit
diagnostics - through assignments and tests.
The Bulgarian preschool education undoubtedly has its traditional virtues that should be preserved. Every
educational system is somewhat conservative, but that does not mean to remain rigid and closed to new ideas. The
dynamic, high-tech and globalized world poses new challenges to which the education must be able to respond.
Preserving the best traditions, it should be developed as a flexible and adaptable system that requires precision and
renovation of its main components. The draft law on preschool and school education, which has been developed in
the context of the National Programme for development of school and preschool education (2005 - 2015), the
European strategy "Europe 2020", on national operational programme 2014 - 2020 year is a confirmation of this
tendency. The main focus of these strategies and programs is on smart, sustainable and inclusive growth, time to
change and exit from the crisis.
In the concept of the new law are enshrined four pillars of education formulated by Jacques Delors:
• Learning to learn and know
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• Learning to act and be able
• Learning to live with others and the different ones
• Learning to be, to be us (me)
According to the draft law in the modern education system the purpose of education is the development of an
autonomous personality. The process of learning and travelling toward knowledge is a leading one. The child is the
center of education. The role of the teacher is to be a leader of change - a mediator - facilitating, supporting, a
collaborator – consulting, stimulating, provocative, who starts the dialogue.
With the adoption of the law in the Bulgarian education system will be made some significant changes. For
preschoolers these are:
• Obligatory attendance and education of children of 5 years, from 2016 the Law provides for the age be
lowered to 4 years;
• Diagnosis and assessment of individual preparation for school of each 7-year-old child.
In the draft law, as well as in other new regulations special attention is paid to the process of integration of children
with special educational needs in kindergarten and the need to create a supportive environment for their learning,
including motor. This problem requires adequate professional teacher training and binding response in the curricula
of educational courses and curriculum in the pedagogical specialties in the high school.
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SPREAD THE DELAY IN MENTAL DEVELOPMENT AT THE AGE OF PRIMARY
SCHOOLING, THE DISTRIBUTION AND DYNAMICS IN STARA ZAGORA
Veska Shosheva1, Krasimira Benkova2, Stefka Dinchiyska3, Anton Stoykov4,
Milena Ilieva5

Abstract: Analysis object in the article is the spread of ZPR as immaturity of the superior psychic function in the initial school age period.
The spread of ZPR in different regions of Stara Zagora district and its reflection on academic achievements of children in this age period are
followed up.
Key words: psychic function, different, academic achievements.

Mental development is a complex dynamic system of quantitative and qualitative changes, resulting
from intellectual activity of man, in relation to the process of acquiring human experience, in accordance with
the sociohistorical conditions in which he lives, as well as with the age and individual characteristics of his
psyche. The complexity of this dynamic system is fully manifested during the schooling age, when one acquires
human experience, and when in a short period of time, one has to explore the centuries-old experience of many
generations in a summarized way. The inclusion of the acquired human knowledge in the structure of his mental
development is a methodological aspect in psychology − a decisive factor in the mental development of
children. This process reflects not only the specificity of the external influence, education and training, but also
the individuality of the very child, as a result of which, even if subjected to one and the same conditions, a
different level of mental development can be achieved, and a different structure can be formed. All this makes it
very difficult to the primary school teacher, when in the process of literacy and learning, the teacher encounters
a category of children, who are not mentally retarded, but in reality have difficulty in mastering the planned
school subjects. The capacity of accumulated knowledge is insufficient for their moving up to a higher class and
the natural outcome is their lagging behind in school.
These are children, belonging to the specific type, known as "children with delay in mental
development" ICD-10. Their mental activity is different from the mental activity of children, who are able to
properly learn the content of the school subjects. One of the main reasons, leading them to lagging behind in the
process of learning, is the weakness of their motivation to study, which often leads to giving these children a
wrong label of being "slacker," "lazy," "mentally retarded" as a result of immaturity of superior psychic
function.
Under a project of the Ministry of Education of the Republic of Bulgaria, within the Scientific Research
Fund, a massive differential diagnostic study was organized in order to determine the group of children, delayed
in mental development, in preschool and primary school age. 150 preschool and primary school age pupils on
the territory of Stara Zagora were included in the study. These were children, who were identified by their
teachers as children with learning difficulties, but with a certain potential for dealing with the educational
content. The following methodologies were used: Pedagogical discourse, Amen and Dorke anxiety test, Expert
social pedagogical diagnostics, self-estimation polarization scale of aggression and depression, as well as
questionnaires for parents.
The results of the psychological studies of the children revealed that it is typical for them to have a
decreased level of attention and performance, reduced involuntary memory, poor development of indirect
remembering, reduced intellectual activity both in memorizing and reproduction of knowledge. This is best
expressed in their performance of complicated tasks.
Specific differences in perceiving certain intellectual information and the opportunities for its
productive use were revealed between children, who are within the norm, and those who are delayed in mental
development.
The following manifestations were noted while carrying out the psychological studies of these children:
in indirect remembering activities, carried out with the help of pictures, students, delayed in mental
development, most often selected pictures that normal students would select in order to memorize words, but if
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they had to reproduce the word for a second time, based on the picture they had chosen, they experienced certain
difficulties. Very often they were not able to name the required word.
The study of these students' thinking showed differences in the way students solve an assignment on
their own and solving it with the help of the teacher. In independent analysis of the objects, the students, delayed
in mental development, identified less signs than the students without deviations, but more than the mentally
retarded students.
Students with delay in mental development analyzed the objects unsystematically, they missed many
details, but when helped by the teacher, they coped with the task quickly and their results were similar to the
results of students without deviations. This showed that these students do not know how to proceed with the
implementation of the tasks. This made them look for help, after which they properly carried out the transfer of
knowledge and solved the cognitive task.
When examining the speech of students with delay in mental development we observed that it is
characterized by a limited active vocabulary, poor use of some grammatical categories, a low level of practical
and linguistic generalizations, a low sound composition of words, a lack of sufficiently accurate differentiation
of some letters that are written in approximately the same way (o-a, sh-sht, m-n). When having to form new
words, these students made some interesting errors. They formed the new words by analogy with other words,
without caring whether such words exist in spoken language at all.
These students also have a limited notion about the surrounding reality, they can hardly realize some
life concepts.
A typical feature that students with delay in mental development showed in solving arithmetic
problems was that they did not go deeply and thoroughly into the content of the task text. They paid attention
only to individual words in the text. When the task was presented in the form of illustration, it was solved
successfully by 88% of the students. The following fact is also interesting: increasing the number of arithmetic
tasks led to reducing the number of errors. This could be explained in the following way: the students with delay
in mental development are very skillful in using the help of the examiner, as well as to implement transfer of
knowledge.
30% of the tested students were successful in solving seven consecutive tasks at first attempt. In the
next attempts the percentage gradually increased − 81%, 83%, 89%, 90%, 100%.
Students with delay in mental development showed a low level of self-control, they could not properly
evaluate the results of the work. There was a delay in the emotional and volitional sphere of the individual as a
whole, fatigue occurred fast and easily. The pedagogical observations of these students showed a characteristic
impulsiveness in behavior, a delayed implementation of the learning tasks, instability of attention.
Despite the above features in the cognitive activity of these children, differentiating them from
children, who are within the norm, and those in pathology, is an essential difficulty in the practical work of
pedagogues.
The observations and study of these students have shown us that in order to properly evaluate the depth
of the impairment of a certain function and ensure a correct approach for effective corrective work, it is
appropriate to primarily carry out a precise research, with a view to putting accurate and correct differential
diagnosis.
The number of complex studies have shown that at the base of the delay in mental development is the
cerebral asthenia and psychophysical infantilism. The learning of new knowledge occurs unevenly, due to which
there are gaps, and the learned knowledge is quickly forgotten. Interests and behavior, that are typical for
preschoolers, prevail.
From the analysis of the "Questionnaire for parents" the reasons that the parents state as related to the
failure of their children, are associated with the following:

Around one third of the parents, who believe that their children encounter difficulties in the
process of their studies, indicate that this problem is due to the fact that the interests of the child are
focused on another direction;

Approximately one quarter of the people, who believe that their children encounter difficulties
in the process of learning, criticize the teaching process and the teachers themselves. They believe that
the educational program is the main factor that creates difficulties in the process of their children's
study;
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About 18% of the adults, who believe that their children encounter difficulties in the process
of learning, indicate that the problem is of hereditary nature;

Among the reasons, that cause difficulties in the learning process of children, the following are
also indicated:
o

distraction of the child;

o

laziness of the child;

o

diseases that the child experienced between 1-3 years of age.

The analysis is carried out by "Sova Harris" Agency for sociological and marketing surveys.
Due to the absence of organic damages and intelligence impairment, often teachers and parents live
with the hope that such students will develop by themselves and will catch up with their peers. Indeed, under
favorable conditions at home and school, much can be done in relation to such a correction. Unfortunately, this
is not always achieved. At a later stage, it becomes clear that the school curriculum and the pace of studying in
comprehensive schools to some extent go faster than the pace of the ontogenetic development of the individual
child with delay in mental development.
The continuous study of this type of students, the constant stimulation of their efforts, taking into
account the positive qualities which serve as a base for upgrading, are part of the conditions, necessary for the
prevention of the delay in students who suffer from delay in mental development. When it is necessary to clarify
the reasons for the delay of the students, so that they can be overcome, it is not enough to identify only the direct
reasons, but also the indirect conditions, which affect the process. The practical pedagogical activities require
that the analysis of the causes for the delay starts with individual cases and moves on to the various
circumstances that cause this phenomenon.
The reason for the delay of students, diagnosed with delay in mental development, is a complex system
of interaction between the characteristics of the body of these children and their personality. This system is so
complex that it could not be directly used by the teachers during the lesson, so that they can determine the
reasons, leading to the delay.
Students, who are found to be with deviation from the norm and are diagnosed with delay in mental
development, have to be subjected to specific pedagogical measures.
Out of all said here, in relation to the pedagogical work with these children, as well as their timely
detection with the purpose of correcting the disorders in their cognitive activity, the following practical
conclusions are made:
1.

For the training and education of students with delay in mental development, a special
protective and recovery regime must be built, which can be implemented in the existing
conditions.

2.

Psychological testing must be mandatory for all preschool children, who have shown
some deviations and are about to start first grade at school. The purpose of this is an early
diagnosis of delay in mental development.

3.

Training of teachers in comprehensive schools for working with children, diagnosed with
delay in mental development.

4.

Involving the community of parents for help and support of the training process, as well
as informing them about the specific psychological characteristics of the delay in mental
development.
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AUTISM AND DELAY IN MENTAL DEVELOPMENT, DYNAMICS AND PROBLEMS IN
DIAGNOSTICS
Mitko Shoshev M.D.1

Abstract: The article discusses issues related to the diagnostics of children from the autism spectrum, where the delay in
mental development, either as an underlying condition or primary disorder, is masked by acts, characteristic for autism.
Key words: autism spectrum, mental development, diagnostics, characteristic.

Child autism is regarded as a special type of disorder of mental development. Its specific characteristic
is a certain insufficiency in the biological development of the child.
Despite the large number of studies as of the present moment, the characteristics of this insufficiency
are not explored well enough. General ideas have been formed that the biological causes, leading to child
autism, are mainly related to abnormalities that occur due to various pathogenic factors, functioning during
pregnancy and early childhood.
The recognition of biological conditioning of the impairment in mental development in autism, focused
the attention on searching for medical assistance to be given to the autistic child. Gradually, however, the
specificities of the mental development of these children, imposed the expansion of the circle of necessity for
participation of other professionals in the support, assistance, encouragement and organization of the whole
process, associated with both medical and psychological - pedagogical influence. Moreover, it is necessary to
emphasize that the question is not only for the child with autism, but also for the parents' community of these
children.
At the beginning of the study of autistic syndrome, the lack of opportunities for the child to make
contacts appeared as a key characteristic, but nowadays the child autism is seen as a pervasive developmental
disorder, covering the whole mental activity. This allowed autism to be considered in the context of multiple
insufficiencies.
The study of the characteristics of this insufficiency is associated with an important and essential
problem, pertaining to the differential diagnosis within the group of children from the autism spectrum, as well
as the group of autistic children in relation to other groups of children with abnormal development, who
experience conditions, similar to autism.
The modern diagnostics of autism is associated with the triad of Lorna Wing:


insufficiency in social development



problems of verbal and nonverbal communication



stereotype restrictions of behavior, interests and activities.

The determination of the characteristic of child autism even until today is associated with the
implementation of the monitoring of the child's behavior and analysis of the ontogenetic development.
The classification of O. S. Nikolskaya and the distribution of autistic children into four groups is a good
attempt to outline characteristic specificities within the group of autistic children − internal differential
diagnosis. In parallel with this, the characteristics of each group outline a more clear separation of child autism
from other conditions, similar to it.
The distinction of the most specific features for each group, starting from the deep forms of autism and
going to the weaker ones, is an approach that allows a relatively easy orientation in the picture of the group of
children with autism.
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Field behaviour is the most typical indicator for the first group of children with autism in this
classification. Children do not use speech in any one of its forms − verbal or nonverbal, and demonstrate
indifference to everything and everybody.
The most typical characteristic for the second group is the autistic attitude towards expressing active
negativism. Absence of field behavior and desire to preserve the status quo, suspiciousness towards everything
new.
The third group is characterized by the occurrence of a "complete immersion" of the child in its own
stereotyped interests and inability to construct a dialogue, an intention towards a full guarantee for achieving
success by a certain action. They get disorganized if they experience failure or uncertainty. This group can be
clinically classified as children with Asperger syndrome.
The fourth group is characterized by a general delay in mental development, verbal and social
development. There are communication difficulties, they easily feel hurt, and sensory discomfort occurs very
easy as well. Unlike the previous three groups, only children, belonging to the fourth group, make attempts to
enter into a dialogue.
Their achievements are successful in nonverbal communication, construction, painting. This group of
children may be referred to the group of highly functional autistic children, discussed in the specialized
literature.
The outlining of this psychological and pedagogical classification of Nikolskaya aims to focus the
attention to the differential - diagnostic problems of autistic children − particularly those similar conditions
between the children of the fourth group of this classification and the group of children with delay in mental
development.
During the last years, this problem deepens and despite the large percentage of children with delay in
mental development − 6,7% of the total population, according to the World Health Organization, more often the
autism diagnosis takes place in the final presentation of children with different problems in development.
The surveys of many researchers of autism show that the latter can be "masked" in various other
disorders − deafness, mental retardation, speech disorders, delay in mental development.
Psychological and pedagogical study of autistic children reveals that they have conditions similar to
delay in mental development and mental retardation. This suggests that specialists should look for indicators for
differentiating the light forms of child autism from the delay in mental development.
This similarity is most clearly revealed in the fourth group of children in the classification of
Nikolskaya and delay in mental development. For example, both children, diagnosed with delay in mental
development, and children from the fourth group, have difficulties in the organization of the activity, in
concentration, and in restraining from derivative activities. Children with autism also experience a delay in
speech development, misunderstanding of instructions, inability to follow grammar rules, problems in
constructing an extensive phrase, difficulties in mastering the social and household skills, difficulties in
knowledge transfer, fragmentation of ideas, etc. Similar deviations from the normal individual functioning is
observed in children with delay in mental development.
The differences between these two groups of children could be attributed to the dynamics of the
initiation of emotional contact, stereotyping, the organization of the game, the sense of presence in the children's
community during the implementation of a game activity.
The activities listed above are manifested in a positive way by the children with delay in mental
development. This is not the case with autistic children, which makes both groups very different. Unlike
children with delay in mental development, the research works show that when children with autism try to act
spontaneously, in order to overcome stereotyping, and in an effort to imitate, they show awkwardness and
uncertainty.
When facing difficulty, autistic children get quickly exhausted and in a situation like that they turn to
motor stimulation, become negative or completely introvert. In such mental states of exhaustion, children with
delay in mental development either fall sleep or refuse to act. These reactions are accompanied by a verbal
explanation in which the child by all means seeks the support of the teacher or the adult.
Differences in these two groups of children are seen also in the mastering social skills, in understanding
a subtext, in social adaptation. In all these activities the autistic child is awkward, naive, conservative to
changing conditions. Children with delay in mental activity demonstrate another type of response. They seeks
the change, look for the support of an adult, master easier the basic social skills, learn by imitation and are
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willing to change an already made decision if they get the approval of an adult. Achievements in academic skills
show some progress when the child is supported, although not as much as in social skills.
The presented classification and the briefly outlined differential and diagnostic parameters can be used
as an orientation in psychological differential diagnostics. Along with this, it should be emphasized that
regardless of the evaluation, given to the current status and the prognosis for the development of a particular
child, it should not be implemented beyond the understanding that even a child, experiencing difficulties, is in a
process of development.
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LABORATORY WORK IN EDUCATING STUDENTS MAJORING IN PRESCHOOL AND
PRIMARY SCHOOL EDUCATION
Vanya Petrova1, Angel Slavchev2, Margarita Peneva3
Resume
The training of Preschool and Primary School Education bachelors is aimed at mastering methods and approaches
for solving a range of teaching problems.
The professional competence of the future 3th and 4th grade “Man and Nature “ teachers includes getting familiar
with, interpreting in the context of the goals and objectives of the teaching and the practical realization of a number of
experiments and experimental plays. They form an important component in the core "Observations, experiments and research"
in which the standards require students to describe the results of observing objects of animate and inanimate nature (following a
given plan and benchmarks) and perform experiments with objects, substances and plants. Inclusion of a special module in the
preparation of students sets requirements for:
1. Provision of school infrastructure - educational and laboratory facilities for teaching science. Development of
research infrastructure ensures opportunities to change the attitude in the educational activity – from passive and playback
learning to active learning and research. Good scientific infrastructure boosts opportunities for applied activities and problem
solving, so that constructivist principles are applied and the process is not reduced to the memorizing abstract terms.
2. The inclusion of elective subjects in the curriculum. In a well-developed scientific infrastructure it is possible to
include in the curricula disciplines of applied and exploratory nature, through which the students can directly get involved with
the problem-research fields of the studied disciplines. In the curriculum of Preschool and Primary School Education and
Primary School Education with foreign languages such electives should be included: Laboratory work in teaching Man and
Nature and The Experiment in the Natural-scientific education at an early stage.
Keywords: Laboratory work, active learning, teaching natural science.

INTRODUCTION
The training of Preschool and Primary School Education bachelors is aimed at mastering methods and
approaches for solving a range of teaching problems.
The professional competence of future 3th and 4th grade “Man and Nature “ teachers includes getting
familiar with and interpreting in the context of the goals and objectives of the teaching and the practical realization
of a number of experiments and experimental plays. They form an important component in the core "Observations,
experiments and research" in which the standards require students to describe the results of observing objects of
animate and inanimate nature (following a given plan and benchmarks) and perform experiments with objects,
substances and plants. The pedagogical process is a process of information interaction between teacher and student
and environment. The condition for an effective interaction is the teacher’s preparation, corresponding to different
patterns of information and didactic nature.
Mastering skill selection, planning and justification, the implementation and the analysis of experimental
performances in the school laboratory is a professional requirement for the preschool and primary school teacher.
Performing observations and experiments to understand nature is unquestionably necessary from preschool.
According to N.N. Poddyakov children’s experimenting is psychological. Through it a "real independent child
activity that is part of age development" occurs and develops (cited in Yanakieva, 1994, C. 38). Specifics of learning
natural science also suggest the use of applied and research methods appropriate to the age and educational content.
According to M. Andreev " The laboratory work performs varied didactic functions, develops observational skills,
forms other skills and habits, creates a culture of work and contributes to solving problems of technical education. It
can serve both to gain new knowledge and to cement old one and often it can be illustrative "(Andreev, 1996, s.239).
A. Epitropova describes the experiment in learning could serve as a research method for educational purposes.
(Epitropova, 2001, s.108] s.239). The experiment has an important educational role for the understanding of the
properties of bodies and substances, aggregate states, the water cycle and the role of different conditions for plant
growth.
Inclusion of a special module requires the provision of the schools infrastructure and the incorporation of
new elective courses in the curriculum.
1
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1.

Provision of school infrastructure - educational and laboratory facilities for teaching science.

Development of research infrastructure ensures opportunities to change the attitude in the educational
activity – from passive and playback learning to active learning and research. Good scientific infrastructure boosts
opportunities for applied activities and problem solving, so that constructivist principles are applied and the process
is not reduced to memorizing abstract terms. The academic lab complex should include equipment for two
interrelated areas: First - equipment and work stations, allowing the training of students to work with modern
equipment and technologies; and second - equipment aimed at the developing of skills for using conventional
means.
The first suggestion provides opportunity for learning techniques needed to work with virtual and
microcomputer laboratories, interactive boards and other electronic resources and the mastery of methodological
approaches to their application in teaching "Man and Nature" in primary school.
Our experience shows that it is appropriate to use the microcomputer laboratory NOVA 5000 or
compatible products. This enables the teacher to show actual processes, repeat situations and change the conditions
of their occurrence. Both the sensors and the laboratory itself are easy and safe to use, which allows students to
engage in experiments and learn how to take measurements, analyze the results and predict the development of a
particular process or phenomenon. It is possible to simultaneously start up to four sensors, which means conducting
combined measurements and multi-dimensional analysis of the studied phenomenon. For example, creating a
weather station to monitor the changes in climate parameters for a period of time. Or connecting sensors to measure
changes in the values of environmental parameters related to the status and development of plants - measuring
changes in temperature, humidity and the amount of carbon dioxide and oxygen during the day around the flowers in
the classroom. The lab is mobile, allowing the conducting of measurements in the schoolyard and comparing the
results. Different options for visualization illustrate even better the identified changes which can enhances the
students’ knowledge about the phenomenon. If there are more devices they can be connected to a network and
individual tasks may be assigned, in order to achieve a more complete understanding of the phenomenon. The
presence of simulated environments and videos of real experiments allows students to become familiar with the
rules for working with individual sensors in the work environment, to let them see exemplary performance of
activities and get a good enough approximate bases for implementing. The number of sensors allows different
combinations and the development of various methodological options for the use of the lab in the learning process.
Connecting the lab with a multimedia projector provides enough visibility for all students and is a good basis for the
analysis of the observed processes. The different scales included in the visualizations are a good basis for
developing skills for measuring and familiarizing students with the rules for reporting the results of measurements.
Another element of the educational laboratory complex is the interactive whiteboard. It is part of the
interactive presentation system that includes a computer (maybe a laptop) and a multimedia projector. (Fig. 1)
Figure 1 Interactive presentation.

In this article we will look at some of the options for working with Luidia eBeam, which we believe is
suitable for use in school because of its mobility and its simple interface. The Luidia eBeam kit includes installation
discs and accessories, from which the interactive exchange of information is done. After installing the software the
user has access to eBeam Interakt and eBeam Capture. These are programs that provide various options to visualize
the learning process.
The interactive Luidia eBeam tools allow changing to a Power Point Mode or using the softwares eBeam Scrapbook
and eBeam Capture, where new options appear, while others are temporarily inactive. (Fig. 2). A significant
difference in giving a Power Point presentation using Luidia eBeam is the possibility of extra notes, underlining,
adding comments, etc. directly on the desktop, in the course of the learning process. At the request of the teacher
changes can be saved or removed, according to the lesson. It is possible that the presentations worked on in class, be
sent to absent students.
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In eBeam Scrapbook mode (Fig. 3), the interactive whiteboard acts both as a computer screen and a classic
whiteboard.
This way keeps his teacher role – in front of the blackboard, watching over the whole classroom. Using a
multimedia projector, you can make present lessons with slides and the teacher can make notes or mark individual
themes and passages on the screen. On the board, for example, you can open folders, move objects from one place to
paint, draw lines, arrows, symbols, ovals. You can edit and focus on images, cover up sections of the screen and at
the appropriate time pull the cover in the desired direction, degree etc., you can also print the interactive board’s
contents directly or save and store them to a document. Changes to the lessons made by someone (teacher or
student) can be stored and distributed across the school network using the teacher’s PC.
FIG. 2 the interactive system at work.

FIG. 3 Conference Mode (Meeting).

Another option in eBeam Capture mode is writing on the board in different colors using laser pens. The
software allows all annotated lesson plans handwritten on the blackboard to be converted into typed text and printed,
then transferred to the personal computers of the students. The Internet connection allows the teacher to send emails
to absent students with finished presentations, plus adjustments and changes. This way the students can also
participate actively in class and give presentations. All of this brings individuality in presentations and make them
more effective. This allows the student to concentrate entirely on the learning process. Through the eBeam device,
students can open web applications directly from the board. On the interactive board different learning materials can
be combined - photographs, graphics, and videos. Visualizing the material gives students a good opportunity to
memorize details, as well as more time for discussion.
The interactive whiteboard can be used in all levels of the education system. As long as it is used in
accordance with the didactic purposes, the structure of lessons, the age characteristics and the intellectual potential
of the students. The interactive whiteboard can be successfully used for the presentation of Young Digital Planet
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(YDP) lessons. Each YDP - lesson is a combination of text, animations, simulations, tests, videos, short
presentations, and at different moments the student can check his results and return to an element to cement their
knowledge.
On http://resursi.e-edu.bg/e-lessons/ the user can examine already published natural science and
mathematics’ lessons. Which consists of fascinating explanations supported by animated videos and mobile charts
and cover mathematics, physics, chemistry, biology, and man and nature lessons from the 3rd to 12th grade.
The lessons have numerous examples and problems accenting a real life example, which helps children to
be engaged and learn the material in an easy and informal way, whilst rationalizing phenomena, processes and
specific facts.
Familiarizing students with virtual laboratories and planetariums aims to expand their preparation for
visualization of studied phenomena and to open them for the possibilities of using visualization in the learning
process. This way difficult to master concepts can be understood by gradual built-up to the required level of
understanding. For example, the concepts of the structure and motions in the solar system or the building blocks of
substances or cells of living organisms.
The second direction is supposed to provide in-training complex laboratory equipment and instruments,
which prepare students for demonstrations and experimental work with tools and materials found around us and in
daily use. Core "Observations, experiments and research" activities make it is necessary for students to have the
opportunity to learn and master the rules of demonstrating the studied phenomena and to conduct laboratory
experiments in all their forms. Our experience shows that it is necessary to have laboratory equipment in the
complex for acquiring the skills to perform measurements with classical instrumentation - scales, meters,
thermometers, measuring cylinders. It is also necessary to provide equipment for studying the changes of bodies
and substances - heaters, calorimetric appliances and appliances capable of recording the changes in the shape and
volume of the bodies being heated, cooled down or the transmission between their physical states. This will provide
the necessary training for future teachers to conduct experiments in school.
Another aspect of the equipment in the complex is the creation of conditions for students to work with
objects and substances of everyday use - cups, straws, food and more. This enables their preparation to be bound
with their daily lives so that students and future teachers will be able to fully connect and demonstrate studied
phenomena surrounding the children's world and form a belief that nature is cognizable and develop their interest in
the study of natural sciences.
2.
The inclusion of elective subjects in the curriculum.
In a well-developed scientific infrastructure it is possible to include in the curricula disciplines of applied
and exploratory nature, through which the students can directly get involved with the problem-research fields of the
studied disciplines. In the curriculum of Preschool and Primary School Education and Primary School Education
with foreign languages such electives should be included: Laboratory work in teaching Man and Nature and The
Experiment in the Natural-scientific education at an early stage.
A person knows and understands that part of the world around him, which he comes into direct contact
with. This implies the teaching of the cultural and educational field "science and ecology" should be organized
around the experimental work of the students. It includes organized and targeted demonstrations from the teacher of
natural phenomena and processes from everyday life and carrying out their own activities while conducting
experiments with objects, substances or organisms.
This highlights the need for an organized and targeted training, enabling students to implement this process.
After the construction of the educational and laboratory complex it is possible through it to implement such training
in the specialty curriculum Preschool and Primary School Education and Primary School Education with foreign
language including electives such as: "Basic knowledge of science and technology in" Man and Nature "- third and
fourth grade" and "educational experiment" Man and Nature "- third and fourth grade."
The inclusion of these subjects is related to shaping of the students’ key competencies relevant to the study
of natural sciences:
-

Mathematical competence and basic competences in science and technology;

-

Digital competences;

-

Competencies related to learning and collecting and analyzing information;
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This suggests conducting classes in which the main focus is the realization of cross-curricular activities and
the complexity of acquiring knowledge and skills, and forming attitudes and relationships.
It is necessary both disciplines be bound so as to provide a holistic preparation and the full realization of the
course objectives. The first has to provide the necessary theoretical background associated with the subject of “Man
and Nature", facts, phenomena and concepts, and the second - to give future teachers the basis for the application of
the experimental method in teaching.
The aim of the course "Basic knowledge of science and technology in " Man and Nature "- the third and
fourth grade" is for students to acquire the appropriate level required from them to study phenomena and processes
in primary school and get an idea for the options available in the educational process. Emphasis is placed on
students’ views of life and their development towards building a scientific picture of the world. Sessions are planned
to improve students' skills for organizing learning to overcome misconceptions built in adolescents and appropriate
use of the scientific terminology.
The second course provides the organization of direct experimentation to form the necessary competencies
for working with laboratory equipment and accessories and application of the acquired knowledge to develop
specific methodological versions. There are also skill sessions for organizing experimental work for students and
basic requirements for conducting experiments in a laboratory. Students also learn safety regulations for work with
the equipment.
The teaching process is entirely based on exercises in which the students work out in a real situation their
teaching ideas by applying what they have learned through the content, as well as the ability to work with the
equipment.
There can also be a tighter bond between the educational content and the everyday life of the students by
working with common substances, positioning the student as a direct participant in the research and study of nature,
the use of student experiences and creation of situations of "empathy" and "evaluation."
There are available options for the integration of educational knowledge towards a better fulfillment of the
objectives set out in the educational requirements for "Man and Nature".
Students get acquainted with the possible algorithms for organizing students’ academic activities and their
application in specific learning situations.
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PROJECT BASED LEARNING USING INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES
Christomir Zafirov1
Abstract: The paper presents the benefits of combining the project based learning approach with the new information and
communication technologies. Unfortunately still the old paradigm dominates in many educational institutions. The
traditional role of teachers as knowledge providers should be finally changed to that of learning facilitators, since students
can learn from the wide sources of information enabled by the Internet.
The project-based learning as a constructivist approach with the successful combination of the information and
communication technologies has very big potential and it seems interesting and attractive not only for the students, but for
the teachers and companies as well. Self-management, solving real tasks, working in real environment, team work,
leadership-that are some of the main advantages of that method. These claims are crucial for a professional work after
graduation. Therefore project work is an effective preparation for a future job.
Key words: Project based learning, constructivism, information technologies, education, knowledge

INTRODUCTION
The rapid development of information and communication technology and especially the recent advances in the
Web has led to the reorganisation of work methods and processes in all fields. Collaborative work in
geographically distributed teams is increasingly being used. These provided new ways for people to
communicate on a global scale and assess vast amounts of information Moreover, life-long learning approaches
are being favoured due to continuous changes in technology and their consequences on the job market.
Nowadays technology is an increasingly important part of the whole educational process. Many organisations
apply different type of Web Based Training systems extensively to improve their current teaching, learning and
training practices. Universities, faculties, research departments and other higher educational facilities usually
offer some kind of Internet based courses for their students as a supplement or sometimes even as a complete
replacement of their classroom courses. But usually, such systems do not take into account recent advancements
in teaching or learning paradigms.
Unfortunately still the old paradigm dominates in many educational institutions. It is of urge to shift from a
teacher centered approach to a student centered one. It is time the passive learner to be engaged actively in
creating of personal knowledge. The traditional role of teachers as knowledge providers should be finally
changed to that of learning facilitators, since students can learn from the wide sources of information enabled by
the Internet. The students should become better general problem solvers and better group workers. They need
both knowledge and skills to succeed. This need is driven not only by workforce demands for high-performance
employees who can plan, collaborate, and communicate, but also by the need to help all young people learn
civic responsibility and master their new roles as global citizens.
PROJECT BASED LEARNING
Project-Based Learning (PBL) is one possible solution. PBL is a constructivist-based approach that aims to
address the above issues. The approach originated more than a century ago with John Dewey and his followers
(Dewey, 1938; Kilpatrick, 1918) John Dewey supported “learning by doing”. Constructivism (Harel, 1991;
Perkins, 1991; Vygotsky, 1978) explains that individuals construct knowledge through interactions with their
environment, and each individual's knowledge construction is different. So, through conducting investigations,
conversations or activities, an individual is learning by constructing new knowledge by building on their current
knowledge.
Constructivism takes the notion of individuals constructing knowledge one step further. Constructivism
(Kafai&Resnick, 1996 & Piaget, 1969) posits that individuals learn best when they are constructing an artefact
that can be shared with others and reflected upon, such as plays, poems, pie charts or toothpick bridges. Another
important element to constructivism is that the artefacts must be personally meaningful, where individuals are
most likely to become engaged in learning. By focusing on the individual learner, project based learning strives
for "considerable individualisation of curriculum, instruction and assessment - in other words, the project is
learner centered" (Mousund, 1998).
Project Based Learning (PBL) is a teaching /learning model that involves students in problem-solving tasks,
allows students to actively build and manage their own learning, and results in students -built realistic
1
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deliverables. Shortly this is an instructional model that involves students in investigations of compelling
problems that culminate in authentic products (Intel® Teach Program: Designing Effective Projects).
There is no one accepted definition of PBL. However, BIE /The Buck Institute for Education/ very
comprehensive defines standards-focused PBL as a systematic teaching method that engages students in
learning knowledge and skills through an extended inquiry process structured around complex, authentic
questions and carefully designed products and tasks.
THE TECHNOLOGY
The Internet is often of great assistance in the application of the PBL model. Artefacts can be created and shared
using web technology and web materials can assist in creating an atmosphere that mirrors real life contexts.
Images, video and sounds can be incorporated into the project design and a variety of relevant resources can be
centralized within one web page.
Small group global student communication over the Internet is accomplished through the use of synchronous
and asynchronous tools. Synchronous tools provide real time communication between group members and
asynchronous tools provide communication between members of a group without collaborating at a set date and
time.
Chat, a form of synchronous communication allows two or more people to exchange ideas and discuss topics in
real time over the Internet. When conducting a chat session text, audio, video or combinations of all three can be
used. Programs that can be used by students include AOL Instant Message, Apple iChat, MSN Messenger,
Yahoo Messenger, Skype, and many others. These programs are used on the Internet and communication can be
achieved between any groups of people who share user names with each other.
Web conferencing programs provide tool sets providing additional synchronous communication beyond the
limits of chat. The chat feature found in most of these programs allow for text, audio and video chat and these
programs also allow students to interact by providing whiteboards, notes, discussion areas plus the ability to
display and share files. An added feature of some programs is the ability to share a program running on one
computer so a user on another computer can interact with it. Web conferencing programs include Elluminate
and Adobe Connect, formally known as Breeze, provides limited security; visitors to the program need to login
and their presence can be seen.
Although a web page can be used for communication while students are working on projects their use is limited,
slow, and cumbersome. New web page programs, often called Web 2.0 tools such as blogs and wikis, provide
new forms of asynchronous communication for students.
Text entries into an online journal published on the Internet and displayed in reverse chronological order are
called a blog that contains text, hyperlinks, and graphics. The term blog come from web log and can be used by
students working in global groups as they plan projects. Popular educational blogs include: Learnerblog
http://www.learnerblog.com/summary.php,
Edublogs.com
http://edublogs.org/,
and
Worldbridges
http://worldbridges.net/. Blogs can be password protected and many blogs allow comments.
A wiki is an interactive web page that allows visitors to add, edit, and remove content. As a tool for
collaboration between students working on a global project students log into the wiki and edit content on the
web page. Planning a project or writing content can become very collaborative through the use of a wiki. Some
wikis are password protected limiting viewing of the content while others only have passwords to limit who can
edit content.
Google Docs provide word processing and spreadsheets online as part of a web page that can be viewed and
edited by invited collaborators. A discussion form is provided so students can text chat about the contents while
visiting the document. Students need to obtain a Google account that is free to access the Google Docs web site.
Access is limited to invited viewers and collaborators so security is provided at a medium level and teacher
oversight is always recommended.
Learning management systems such as Blackboard - http://www.blackboard.com/us/index.aspx and Moodle http://moodle.org/ and many others deliver educational content by providing online systems for instruction,
professional development, communication and assessment. Using a learning management system student
participate asynchronously in global learning communities. Team members need to have an account to use the
system. Students working on a global project collaborate by communicating synchronously and asynchronously
with the various tools provided. Learning management systems are purchased by an educational institution and
installed on a local server. Teachers wishing to use a learning management system need to work with their
institution’s technology coordinator to obtain the program for student use. Level of security is excellent, as each
user must have an account that is obtained from the hosting institution system.
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What are the attributes of effective projects? Outstanding projects (Best, 2005):
-

Recognize students' inherent drive to learn, their capability to do important work, and their need to
be taken seriously by putting them at the centre of the learning process.
Engage students in the central concepts and principles of a discipline. The project work is central
rather than peripheral to the curriculum.
Highlight provocative issues or questions that lead students to in-depth exploration of authentic
and important topics.
Require the use of essential tools and skills, including technology, for learning, self-management,
and project management.
Specify products that solve problems, explain dilemmas, or present information generated through
investigation, research, or reasoning.
Include multiple products that permit frequent feedback and consistent opportunities for students
to learn from experience.
Use performance-based assessments that communicate high expectations, present rigorous
challenges, and require a range of skills and knowledge.
Encourage collaboration in some form, either through small groups, student-led presentations, or
whole-class evaluations of project results.
Build in opportunities for reflection and self-assessment.
Result in useful products that demonstrate what students have learned.
Culminate in exhibitions or presentations to an authentic audience.
SUCCESSFUL STEPS OF PROJECT-BASED LEARNING

Whether students work individually, in pairs, or in groups, having them design something from scratch taps their
creative abilities (Stix&Hrbek, 2006). When using the project-based learning strategy, it is almost guaranteed
that the endeavor will be interdisciplinary. The teacher's role is to serve as coach, guiding students to use a
variety of resources, employ a strategy that is fun and motivating, and uncover content with depth and breadth.
If we examine project-based learning in the most general way, we can break it down into the following nine
steps (of course, teacher-coaches should modify the steps accordingly to suit the task and the students):
-

The teacher-coach sets the stage for students with real-life samples of the projects they will be
doing.
Students take on the role of project designers, possibly establishing a forum for display or
competition.
Students discuss and accumulate the background information needed for their designs.
The teacher-coach and students negotiate the criteria for evaluating the projects.
Students accumulate the materials necessary for the project.
Students create their projects.
Students prepare to present their projects.
Students present their projects.
Students reflect on the process and evaluate the projects based on the criteria established.
Autodesk Foundation (Thomas, 2000) describes the following objectives and outcomes of project based
learning:
-

Problem-solving skills
Self-directed learning skills
Ability to find and use appropriate resources
Critical thinking
Measurable knowledge base
Performance ability
Social and ethical skills
Self-sufficient and self-motivated
Facility with computer
Leadership skills
Ability to work on a team
Communication skills
Proactive thinking
Congruence with workplace skills.
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Thinking in European prospective it is easy to realise that the project based learning is one of the best
methodologies for achieving and contributing to the all eight key competences for lifelong learning, defined
from European Commission (Recommendation 2006/962/EC, 2006):
-

Communication in the mother tongue
Communication in foreign languages
Mathematical competence and basic competences in science and technology
Digital competence
Learning to learn
Social and civic competences
Sense of initiative and entrepreneurship
Cultural awareness and expression.
CONCLUSION

Project Based Learning is still quite new methodology for most of the European universities. It seems interesting
and attractive not only for the students, but for the teachers and companies as well. Self-management, solving
real tasks, working in real environment, team work, leadership-that are some of the main advantages of that
method. These claims are crucial for a professional work after graduation. Therefore project work is an effective
preparation for a future job.
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KOSOVA'DA ORTA ÖĞRETİM DÜZEYİNDE YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
AÇISINDAN MİSAFİR AİLE PROGRAMI ETKİNLİĞİ
HOMESTAY PROGRAM ACTIVITY FROM THE TURKISH LANGUAGE TEACHING
VIEWPOINT IN KOSOVO SECONDARY SCHOOL EDUCATION LEVEL
Salih OKUMUŞ_H.Hüseyin DEMİR*
Özet:
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, zaman alan bir süreçtir. Bu sürecin hızlanması yapılacak ders içi ve ders dışı
etkinliklere bağlıdır. Türkçenin konuşulduğu yerlerde öğrenilmesi, Misafir Aile Programının uygulanması, Tm gün
sadece Türkçe konuşulması, yani dile maruz kalınması, pratik imkanının bulunması ve dilin doğal ortamında
öğrenilmesi bakımından son derece önemlidir.
Bu çalışmada, ülkemizde ancak 1990’lı yıllardan sonra gündeme gelen Misafir Aile Programı etkinliği ele alınmıştır.
Dilin en iyi şekilde öğrretilmesine katkı sağlayacak olan Misafir Aile Programı etkinliğinin nasıl yapıldığı ve sonuçları,
etkinliğe katılan öğrenci ve ailelerin görüşleriyle birlikte ortaya konmuştur.
Araştırmanın örneklemi Kosova’da orta öğrenim düzeyinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerden
oluşmaktadır. Kosova Türkçenin hem ana dil olarak konuşulduğu hem de yabancı dil olarak öğrenildiği ülkelerden
birisidir. Dolayısyla Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin dili en ileri seviyede öğrenmesi ayrı bir önem arz
etmektedir. Misafir Aile Programı da bu alandaki ihtiyacı karşılayabilecek çok önemli bir etkinliktir.
Anahtar Kelimeler: Kosova, Yabancı Dil Türkçe Öğretimi, Ders Dışı Etkinlikler, Misafir Aile Programı,
Kurs/Yazkursu.
Absract:
Foreign language teaching is a time consuming process. It requires effort and durability. The speeding of this process is
connected to the curricular and extracurricular activities. One of the important extracurricular activity in Turkish
language teaching is the Homestay Program, where Turkish is learned in its own country, where there is daylong
exposure to the language and natural practice of the language.
This work dealt with the Homestay Program which started to be applied after 1990s and gave very successful results in
teaching Turkish language to the foreigners. The development of the Homestay Program which is the most effective in
a language teaching as well as its results, opinions of participating students and their families were hereby presented.
Key words: Kosovo, Turkish as foreign language teaching, extracurricular activities, homestay program,
course/summer course.

1.

GİRİŞ

Dil eğitimi, insanın doğumundan önce başlayan uzun ve zahmetli bir süreçtir. Belli bir yaşa kadar aile
ortamında doğal yollarla öğrenilen anadili, okul çevresiyle yeni bir boyut kazanır. Öğrenilmekten öğretilmeye
geçen bu evre, ders içi aktivitelerle programlı ve planlı bir şekilde sürdürülür. Ders dışı çeşitli etkinliklerle de
desteklenerek kuvvetlendirilir.
İlköğretimle birlikte başlayan yabancı dil öğretimi, anadili öğretiminde olduğu gibi ders içi ve ders dışı
etkinlikleri gerektirir. Dil öğretim sürecini hızlandırmak için özellikle ders dışı etkinlikler çok önemlidir. (Barın,
2008) Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde bir ders dışı etkinlik olarak düzenli eğitime destek mahiyetinde
kullanılan misafir aile (Homestay) programı da bu tarz etkinliklerdendir. Dil öğretimini doğal ortama çeker.
Pratik yapma imkânı sağlar. Hızlı öğrenme ve akıcı konuşma yeteneği kazandırır. Dilin kültürel arka planını
görünür hale getirir. Dil öğrenme zahmet olmaktan çıkıp eğlence haline dönüşür. Deyim, atasözü gibi
anlaşılması zor kelime gruplarının öğrenilmesine katkı sağlar. Dil öğrenmenin dışında ise, yeni dostlukların ve
arkadaşlıkların kurulmasına kapı açar. Gençlerin sosyalleşmelerine yardımcı olur. Uluslararasılığı artırır.
Erasmus ve Mevlana programlarının anlaşılmasına ve uygulanmasına da katkı sunar.
19. Yüzyıla kadar uygulanan dil öğretim metotları zamanın değişmesi, ihtiyaçların
farklılaşması nedeniyle yeterliliğini kaybeder. Yeni arayışlar “dil kasabaları”nın oluşturulmasına ve
hedef dilin konuşulduğu ülkelerde belirli süre kalınarak dilin tam öğretilmesine yönelik programlar
hazırlar (Aralan, 2000). Misafir Aile Programı, dünya genelinde daha çok İngilizce başta olmak üzere
Avrupada konuşulan dillerin öğretimi için yapılan bir etkinliktir. Dil öğret iminin artması bu konudaki
talepleri de artırır. Zamanla artan talebi karşılamak için Misafir Aile Programı etkinliği Avrupada gelir
getirme amaçlı, eğitim sektörüne de dönüşür. Bugün bir çok dil öğretim şirketi Misafir Aile Programı
* Asoc. Prof. Dr., Prishtina Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türk Dli ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, Kosova; MA.,
Bedér Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD Yüksek Lisans Öğrencisi, Tiran.

65

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

alanında hizmet vermektedir. Özellikle İngiltere, Avustralya ve Amerika bu konuda öncü olan
ülkelerdendir.
Misafir Aile Programlarının Türkçe için yapılmaya başlaması, Türkçenin yurt dışında öğretiminin
yaygınlaşmasından sonradır. Özellikle Türkiye içinde TÖMER, Türkiye dışında ise başta Orta Asya Türk
Devletleri olmak üzere Dünyanın bir çok yerinde açılan Türk okulları, Yunus Emre Enstitüsü’ne bağlı Türk
Kültür Merkezleri ve Üniversitelerin Türkoloji bölümleri Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine önemli
katkılar sunar.
Bu etkinliğe daha çok yurt dışındaki okullarda okuyan öğrenciler katılmaktadır. Program başta
İstanbulda olmak üzere Ankara, Bursa, İzmir Türkiyenin önde gelen şehirlerinde yapılmaktadır. Öğrencileri
kabul eden aileler, evlerinde bir ya da iki öğrenciyi misafir edebilecek odaları bulunan, aynı zamanda 12-16 yaş
grubu çocukları olan gönüllü ailelerdir. Bu aileler ekonomik durumları orta ve iyi olan ailelerdir. Bu etkinlikte
yer almaları para kazanmak amacıyla değildir, daha çok yabancı birisinin Türkçe öğrenmesine yardım etme,
Türk kültürünü tanıtma ve farklı dil ve kültüre sahip birisiyle kendi çocuklarının arkadaşlık yapmasını
istemelerinden kaynaklanır.
Türkiye’de aileler, evindeki çocuklarına ve aile kavramına bakış açılarına göre öğrenci kabul
etmektedirler. Ailenin çocuğu erkekse erkek öğrenci, kız ise kız öğrenci almaktadırlar. Ayrıca genel olarak 12-16
yaş grubu öğrenciler tercih edilmektedirler. Daha büyük yaş grubu öğrenciler çok fazla kabul görmemektedir.
Türkiyede Misafir Aile Programı etkinliğini ekonomik amaçlı yapan eğitim şirketleri Avrupaya göre çok azdır.
Daha çok üniversitelerin Türkçe Öğretim Merkezleri bu aktiviteyi yürütnektedir. Bazen vakıflar aracılığıyla
yürütülen Misafir Aile Programına rastlanmaktadır.
Program yeri olarak öğrencilerin bir çoğu, İstanbul’u tercih etmektedir. Bir çok öğrenci için hem dil
öğrenme hem de İstanbul’da bir hafta kalma ve İstanbul’un tarihi-turistik mekânlarını gezme, alış-veriş yapma
isteği ağır basmaktadır. Diğer şehirleri tercih eden öğrenciler genellikle İstanbul’da daha önce farklı amaçlarla
bulunan ya da ikinci defa Misafir Aile Programı etkinliğine katılan öğrencilerdir.
Bütün bu aktiviteler yapılırken yalnızca Türkçe konuşmak, öğrencilerin çok sevdikleri işlerle beraber
hedef dili öğrenmeye çalışması, dil öğretim sürecini çok hızlandırmaktadır. Okulda bir yılda öğrendiği Türkçeyi
bazı öğrenciler bir haftada pratiğe dökmekte ve konuşmaya başlamaktadır.
Misafir Aile programı, aile yanında konaklama şeklinde olabileceği gibi, kursla birlikte de
organize edilebilir. Böylece aile yanında misafir edilen kursiyer, pratik yapma imkânına da kavuşur.
2.

Yabancı Dil Türkçe Eğitini Açısından Misafir Aile Programı Etkinliği:

Bugün bir çok ülkede, çeşitli biçimlerde ve etkin olarak kullanılan Misafir Aile Programı, Kosova'daki
bazı ortaöğretim kurumlarında/kuruluşlarında da -misafir aile/hizmet içi kurs/yaz kursu gibi çeşitli etkinliklerleuygulanmaktadır. Amacımız, Kosova'da Ortaöğretim düzeyinde yabancı dil Türkçe öğretiminde ders dışı
etkinliklerden biri olarak uygulanan Misafir Aile Programı ve bu etkinliğe katılan öğrencilerle yapılan anketler
üzerinde durmaktır. Ayrıca proğrama katılan öğrenci ve ailelerin görüşlerini aktararak Türkçe’nin yabancı dil
olarak öğretimine katkısını ortaya koymaktır.
Misafir Aile Programı; Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 12-16 yaşları (7. 8. 9. sınıf) arasındaki
öğrencilerin Türkiyede belirlenen aynı veya yakın yaş grubunda çocuğu olan gönüllü aileler tarafından belirli bir
süre için misafir edilmesi ve bu vesile ile Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenmesi için düzenlenen bir programdır.
Programın çıkış noktası, daha çok bir okulda (örgün eğitimde) okuyan 7. sınıftan itibaren Türkçe
öğrenmeye başlayan öğrencilere, Türkçeyi sevdirip iyi bir dil öğretimi yapmak ve doğal ortamda Türkçe pratik
yapabilme imkânı sunabilmek içindir.
Programın süresi genel olarak 8 gündür. Öğrencinin yaşına göre değişmekle birlikte ortalama bir
haftadır. Bazı programlarda 9. gün tüm ailelerin ve öğrencilerin katıldığı toplu bir program (İstanbul için boğaz
turu gibi.) yapılmaktadır. Program genellikle Haziran ayında yapılır. En uygun zaman Türkiyede okullar yaz
tatiline girdikten hemen sonraki haftalardır. Ailelerin ve öğrencilerin programına uygun olarak Mayıs ayından
Kasım ayına kadar da yapılabilir. Öğrenciler ve aileler kış aylarını pek tercih etmezler.
Misafir Aile Programı etkinliğine katılan öğrenciler dil öğrenmeye yeni başlayan temel seviye
öğrecileridir. Bu öğrenciler dil öğrenme sürecine yeni başladıkları için pratik yapmaya, konuşma ve dil
becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyarlar. Öğrencilerin büyük çoğunluğu bir örgün eğitimde okudukları için
Türkçe öğrenmeyi uzun soluklu düşünmektedir. Türkçeyi sınav ya da geçici bir amaçla değil konuşma ve
meslek hayatında kullanma amaçlı öğrenmeyi isterler. Dolayısıyla Türkçeyi yerinde öğrenmek için bu programa
katılırlar. Öğrencilerdeki bu düşünce, onları, program süresince daha dikkatli olmaya, daha çok Türkçe
öğrenmeye itmektedir.
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Bu program, Türkiye’yi ve Türk toplumunun aile ortamını, örflerini, adetlerini, akrabalık ve komşuluk
ilişkilerini, zengin Türk mutfağını, Türk insanın misafirperverliğini ve güzel özelliklerini tanımaya imkân
vermektedir.
Programda öğrencilerin, misafir oldukları aile fertleriyle kaynaşıp bütünleşmeleri, kendilerini adeta o
aileden bir parça gibi hissetmeleri beklenmektedir. Öğrenci, kaldığı süre içerisinde misafir olduğu ailenin
günlük programına uyar. Aile de, öğrenciyi komşularıyla, akrabalarıyla, arkadaş olduğu çocuğun arkadaşlarıyla
tanıştırabilir, kendi günlük hayatına adapte ederek misafirliğe götürebilir. Ayrıca arkadaşı ile birlikte bulunduğu
şehri gezme, tarihi-turistik yerleri görme, alışveriş mekânları, tiyatro gibi kültürel içerikli yerlere gitmeleri
beklenmektedir. Bütün bunları yaparken sadece Türkçe ile iletişim kurma en temel kuraldır.
a. Misafir Aile Programının Yapılış Aşamaları:
1. Programın Tanıtımı (Öğrencilerin Bilgilendirilmesi):
Misafir Aile Programı, bir tanıtım semineri ile öğrencilere duyurulur. Programın nasıl bir program
olduğu, ne amaçla yapıldığı ve programın bütün etapları detaylarıyla anlatılır. Konunun iyi anlaşılması için daha
önce yapılmış Misafir Aile Programı etkinliğinden fotoğraflar, videolar gösterilir. Programa daha önce katılmış
öğrenciler varsa onlara yaşadıkları tecrübeler anlattırılır. Okulun değişik yerlerine konuyu duyuran afişler asılır.
Başvuru tarihleri duyurulur. Böylece programın tanıtımı ve duyurusu yapılmış olur.
3.

Öğrenci Seçimi:

Programın duyurusundan sonra ilgili öğrenciler başvurularını konuyla ilgili öğretmen ya da idari birime
yaparlar. Daha sonra öğrencileri tanımak ve en uygun aileyi seçmek için anket ve mülakat yapılır. Öğrencilere
Ek-1’deki anket uygulanır. (Demir, 2014: 110)
Programa katılmak isteyen öğrenci anketi doldurur. Öğrenci ile birlikte 2 öğretmen öğrencinin
yazdıkları üzerinden görüşme (mülakat) yapar. Bu formlardaki bilgiler misafir kalacağı aile ile paylaşılır. Bu
bilgiler program sonuçlandıktan sonra imha edilir.
4.

Aile Seçimi ve Ailelerin Program Hakkında Bilgilendirilmesi:

Misafir Aile Programı etkinliğinin yapılacağı aileler seçilirken Türkiyedeki özel ve devlet okullarından
faydalanılır. Bazı okullar, kendi öğrencileri için de önemli bir kazanım olacağından bu tür programlara olumlu
bakmaktadır. Çünkü misafir gelen öğrenci yabancı bir dil ve kültürle gelmektedir. Özel okullar, kendi
öğrencilerinin yabancı öğrencilerle bir arada kalmalarını, onların dış dünyaya daha açık olmaları, farklı
insanlarla ortak program yapmak, liderlik ve girişimci özelliklerinin gelişmesi açısından faydalı görmektedir.
Misafir Aile Programı için aile seçmek üzere okullarla anlaşılır. Okullar programı öğrenciler aracılığı
ile ailelere duyurur. Misafir öğrenci almak isteyen aileler okul idarelerine başvurur. Daha sonra ailelere de Ek2’deki anket uygulanır ve sonuçları değerlendirilir: (Demir, 2014:113)
Programa katılacak ailelerin ve çocukların bilgileri alınır. Aile ve öğrencilerin anket bilgileri
karşılaştırılır. Uygun olan öğrenci ve aile eşleştirilir. Daha sonra Türkiye etabında her bir aile ile bire bir
görüşülür ve kendilerine verilecek öğrenci hakkında gerekli bilgiler verilir.
5.

Öğrencinin Aileyle Buluşması ve Misafir Aile Programı Etkinliğinin Başlaması:

Misafir olacak öğrencinin ve ailenin bilgilendirilmesi tamamlandıktan sonra öğrenci aile ile
buluşturulur ve program başlar. Öğrenci ve ailenin buluşması ya dışarda bir lokantada yemek yiyerek ya da
doğrudan ailenin evinde tanışarak başlar. Bazen bir okuldan çok sayıda aile ve öğrencinin buluşması
gerekiyorsa bu durumda okulda bir yemek programı ve ya tanışma programı düzenlenerek öğrenciler ailelerle
buluşturulur. Öğrenciler ilk akşamlarını misafir ailelerinde geçirdikten sonra ilgili öğretmenler tarafından
telefonla aranır ve durum değerlendirmesi yapılır. Eğer bir problem varsa o gün problemin çözümüne bakılır.
Misafir Aile Programında öğrenci ve aile uyumu çok yüksek oranda problemsiz olur. Genellikle
beklenen etkileşim gerçekleşir ve program başarıyla sonuçlanır. Programa katılan öğrenci ile aile ve ailenin
çocuğu anket ve mülakatla eşleştirilse de bazen uyum yakalanamaz. Bu durumda aile ziyareti yapılarak aile ve
öğrenciyle durum değerlendirmesi yapılır. Problem zamana bağlı olarak giderilebilecek bir problemse bir gün
daha beklenir. Problem beklemeyi gerektirmeyecekse aile değiştirilir.
6.

Programın sonuçlanması:

Program daha önceden belirlenen tarihe göre ilerler. İlk günler tanışma ve daha çok Türkçe konuşma
amacıyla programın çoğunluğu evde devam eder. Sonraki günlerde ise gezi ve aktivite ağırlıklı etkinliklerle
ilerler. Programın bitirilişi ile ilgili bazı aktiviteler yapılır: Mesela, tüm ailelerin ve öğrencilerin bir arada olduğu
boğaz turu, bir yemek ya da kokteyl ile program sonuçlandırılabilir. Misafir eden ailelerin çocuklarının
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okulunda bir araya gelinir. Bazen de bütün aileleri hava alanına uğurlamaya davet ederek kapanış yapılır.
Programın bitiriliş kısmında genellikle duygusal anlar yaşanır. Arkadaş olan öğrenciler ve aileler özellikle kız
öğrenciler ayrılırken duygusallaşırlar. Bir hafta süren güzel bir programla öğrenciler evlerine dönerken
hayatlarında yeni bir sayfa açmış olmanın gururunu yaşarlar.
Bu programla öğrenciler, yabancı dil Türkçe öğrenme sürecini hızlandırmış, yeni arkadaşlar edinmiş ve
en önemlisi de konuşma becerilerini bir hayli geliştirmiş olurlar.
Ailelerden son günde program hakkında yazılı ve sözlü değerlendirmeler alınır. Bu değerlendirmeler
sonraki yıllarda yapılacak programlara ışık tutmak üzere değerlendirilir.1
Anket sonuçlarından da anlaşılacağı üzere Misafir Aile Programı, hem misafir öğrenci için hem de aile
ve çocuk için verilmli ve güzel geçmiştir. Bir çok aile öğrencilerin Türkçe konuşma isteklerini, Türkçeyi
geliştirme şeklini takdir etmektedir. Aileler sadece Türk dilini değil aynı zamanda Türk kültürünü de tanıtmayı
önemsemektedirler. Öğrencilerin Türkçe öğrenme istekleri aileler ve öğrenciler arasında çok ileri seviyede
dostluklara vesile olmuştur.
Türkçe öğretme amaçlı yapılan bu etkinlikte Türkçeyi öğrenen öğrencilerin değerlendirmesi dil
öğrenme süreci açısından çok önemlidir. Bu nedenle programa katılan öğrencilerle program sonrasında anket
yapılmıştır. Öğrencilerin programı nasıl tanımladığı, program sırasında ne tür problemlerle karşılaştıkları ve
Türkçe adına neler öğrendikleri değerlendirilmiştir:
b. Misafir Aile Programı (Homestay) Anketi Değerlendirmesi:
Burada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek amacıyla Misafir Aile Programı’na katılan toplam 100
öğrenciyle yapılan anket çalışması değerlendirilmiştir. Öğrencilerin 22 tanesi 7. sınıf, 38 tanesi 8. sınıf, 45 tanesi
de 9. sınıftan oluşmaktadır. Öğrencilerin dil seviyeleri temel seviyedir. Bu etkinliğe katılan öğrencilerin 56’sı
(%56) kız; 44’ü (%44) erkek öğrencidir.
Misafir öğrenci programına katılan öğrenciler, Haziran 2009 ile Haziran 2013 tarihleri arasında
Türkiyede İstanbulda bir hafta misafir edilmişlerdir. Programa katılan öğrencilere, etkinliğin Türkçe öğrenmeye
katkılarını tespit etmek üzere Ek-3’teki sorular soruldu:
Öğrencilerin anket sorularına verdikleri cevaplar tek tek incelenerek elde edilen sonuçlar grafiklerle
ifade edilmiştir:

1
Buradaki değerlendirmeler, Haziran 2009 ile Haziran 2013 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Misafir Aile
Programı etkinliğine katılan öğrencileri misafir eden velilerin (anne-baba) değerlendirmleridir:
a. “Bizim misafirimiz Klajdi idi. Çok iyi, zeki, akıllı bir çocuk. Türkçeyi gayet iyi konuşuyor. Buna rağmen
Türkçesini geliştirmek için sürekli uğraştı. Bilmediği kelimeleri bizi dinleyerek öğrendiğini söyledi. Bizi
gözlemlemesi çok hoşumuza gitti. Yemek seçmedi, yatağını kendisi topladı. Ailesine hediye almak istediğimizde
“8 gün sizde kaldım, bu en büyük hediyedir, gerek yok” dedi.” (M. K.)
b. “Endi ilk geldiği gün doğal olarak biraz utanıyordu. Ona çok sıcak davrandığımız için hemen bize alıştı. Onunla
daha sonra da irtibatımızı kesmeyeceğiz. Onun artık Türkçeyi öğrendiğini düşünüyoruz.” (B. A.)
c. “İldi’den memnun kaldık. İş yoğunluğu nedeniyle pek fazla gezdiremedik. Ama güzel vakit geçirdik. İyi arkadaş
oldular. Türkçe’ye ilgisinin arttığını fark ettik. İyi ki gelmiş oğlum yeni bir arkadaş tanıdı.” (E. Y.)
d. “Şimdiye kadar böyle bir ev sahipliği yapmamıştık. Baştan zor olacağını düşündük ama hiç zor olmadı. Üç
çocuğum ile kaynaşması bizler ile uyumu bizi çok şaşırttı. Adeta aileden biri olmuştu. Çok dikkatli, yaptığımız her
hareketi çok iyi izliyor ve anlamaya çalışıyordu. Gittiğimiz ziyaretlerde uyumu, evdeki rahatlığı çok iyiydi. Türkçe
konuşmaya, Türkçe müzik dinlemeye alışmıştı.” (S. D.)
e. “Değişik bir ülkede farklı bir ortamda yetişmiş bir misafirimiz ilk defa oldu. Başlangıçta bu bizi biraz tedirgin
etmişti doğrusu, Elidonla karşılaştığımız andan itibaren bu tedirginlik yerini sevgi ve dostluğa bıraktı. Elidon,
bizim için dünyanın bir ülkesindeki arkadaşımız gibi oldu. Onu çok özleyeceğiz.” (N. A.)
f. “Daha önce de evimizde yurt dışından gelen öğrenci ağırlamıştık ancak bu sefer programı kendimiz oluşturabilmemiz
ve benimle daha çok benzeşen bir karakter olduğundan programdan çok daha fazla keyif alabildik. Benim açımdan
İngilizceyi, Artit açısından Türkçeyi geliştirme imkânı da bizim için iyi oldu. Yaptığımız gezilerde İstanbul’u en iyi
şekilde tanıtmaya çalıştım, bu açıdan gezilerde biraz sıkılmış olsa da sonradan eğlendiğimizi fark ettik. Umarım bu tür
bir program tekrar olur. Ve yine umarım yaptıklarımız hep hatırlanır.” (A. E. A.)
g. “Misafir öğrencimize, Büyükada, Topkapı sarayı, Yerebatan sarnıcı, Arkeoloji müzesi, Sultan Ahmet Camii,
Beylerbeyi sarayı, Küçüksu köşkü, Hidiv kasrı, Kadıköy’de çarşı..... Alışveriş merkezi, gezdirdiğimiz yerler.
Onunla hep Türkçe konuştuk. Biz Tomas’ı sevdik, mutlu olsun istedik, umarız kendisi de memnun kalmıştır.” (M.
T.)
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1.
Üç ve
daha
çok; 2

1. Kaç defa Misafir Aile
Programına katıldınız?

Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%82) misafir aile
etkinliğine bir defa katılmaktadır. Öğrencilerin %16’sı
bu proğrama 2 defa, %2’si ise 3 defa katılmıştır. İkinci
ve üçüncü defa misafir aile programına katılan

Bir defa;
82

öğrencinin

İki defa;
16

varlığı,

öğrencilerin

programdan

memnuniyetini göstermektedir.

Misafir aile programına katılan öğrencilerin %73’ü

2.

programın “çok iyi” geçtiğini, %25’i ise “iyi” geçtiğini
belirtmektedir. Bu sonuca göre öğrencilerin tamamına
yakını

(%98)

katıldıkları

etkinlikten

memnundur.

Öğrencilerin sadece %2’si programı “kötü” olarak
tanımlamaktadır. Bunun nedeni, programa katılan bazı
öğrenciler için doğru ailenin seçilememiş olmasıdır.
Ailede aynı yaş grubundan birisinin olmaması, ailenin
öğrenciyle

yeterince

ilgilenmemesi,

tarihi

turistik

mekanların yeterince gezilememesi de diğer faktörlerdir.

3.

Programın

en

beğenilen

yönü

“Türkçeyi

geliştirmek” (%36) olarak seçilmiştir. Bu durum
programın

amacına

ulaştığını

göstermektedir.

Ailenin sıcak ortamı ikinci dereceden en yüksek
tercihi (%34) alan durumdur. Gezdiğiniz yerler ve
yediğiniz yemekler %18 ile üçüncü sırada tercih
almıştır. Yeni insanları ve kültürleri tanıma da
%12’lik tercih almıştır.

4.

Misafir Aile Programına katılan öğrencilerin
büyük

çoğunluğu

(%82)

program

sırasında

Türkçelerinin geliştiğine, öğrencilerin %18 ise
Türkçelerinin

biraz

geliştiğine

inanmaktadır.

Programa katılan öğrenciler, program vesilesiyle
Türkçenin konuşulduğu, günlük hayatta kullanıldığı
ortamlarda bulunarak pratik konuşma becerelerini
çok yüksek oranda geliştirmektedirler.
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Programa katılan öğrenciler için en zorlanılan

5.

durum

(%48)

“Yabancı

bir

aile

ortamında

kalmak”tır. Bu durum ilk günlerde yaşanan bir
problemdir. ikinci ve üçüncü günlerde öğrenci aile
ortamına alışmaktadır. Hatta bir çok öğrenci
program sonunda ailelerden ayrılırken duygusal
anlar

yaşamaktadır.

anlayamama

da

Türkçeyi

zorluklardan

tam

olarak

biridir

(%38).

Öğrencilerin önemli bir kısmı temel seviye
öğrencisi olmasından dolayı Türkçeyi pratik olarak
konuşamama

ve

anlayamama

problemi

yaşamaktadırlar. İlerleyen günlerde bu durum da problem olmaktan çıkmaktadır. Öğrencilerin
yaşlarının küçük olmasından dolayı yemek alışkanlıklarındaki farklılık da az da olsa bazı öğrencileri
zorlamaktadır. “Yemek kültürünün farklı olması”nı problem olarak görenlerin oranı %14’tür.

6.

Öğrenciler için belirlenen aileler çok büyük
oranda doğru seçilmiştir. Öğrenciler seçilen
aileler için, %72 oranında “uygundu”, %21
oranında da “kısmen uygundu” cevaplarını
vermişlerdir. Sadece %7’lik kısım kendileri için
seçilen ailelerin uygun olmadığı görüşündedir.
Öğrenciler için belirlenen ailelerde misafir
kalacak öğrenciyle aynı yaş grubunda bir
arkadaşının olmasına dikkat edilir. Ancak farklı
nedenlerle misafir öğrenciye kendi akranının

bulunduğu bir aile bulunamaz veya mizaç farklılıkları nedeniyle istenen diyalog ve iletişim
gelişemeyebilir. Bu durumla karşılaşan öğrenciler kaldıkları ailelerin kendileri için uygun olmadığını
düşünmektedir.

7.
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Program 7 veya 8 gün sürmektedir. Bu süreyi
öğrencilerin büyük çoğunluğu (%90) yeterli
görmektedir. Özellikle ilköğretim çağı yaş grubu
öğrenciler, daha uzun süren durumlarda
sıkılmaktadırlar. Bir haftalık süre aileler için de
yeterli gelmektedir. Aile bütün gününü misafir
öğrenciye ayırdığından 7-8 günlük program çok
dolu geçmektedir. Programın süresini yetersiz
görüp uzun olmasını isteyen öğrenciler genellikle
9. sınıf öğrencileridir. Bu gruptaki öğrenciler
ailelerinden uzakta kalma konusunda daha
dayanıklı olmaktadırlar.
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8.

Programı beğenen ve “eğlenceli” geçtiğini
düşünen
öğrenciler,
programa
katılan
öğrencilerin yarısından fazladır (%57).
Programı “öğretici” olarak tanımlayanların
oranı ise %37’dir. Bu iki durum (%94) dil
öğretimi için gerekli en önemli iki tanımdır:
Eğlenceli olma ve öğreticilik. Bu da Misafir
Aile Programın dil öğretimine uygun olduğunu
göstermektedir.

9.

Programa katılan öğrencilerin %65’i misafir
oldukları

aile

ve

arkadaşıyla

internet

ortamından

Türkçe

konuşmaya

devam

etmektedir.

Programın

etkili

ve

verimli

geçtiğinin en önemli göstergelerinden birisi
iletişimin devam etmesidir. Program süresince
bazı öğrenciler misafir ailesiyle o kadar
uyumlu olmaktadır ki, adeta ailenin gerçek bir
üyesi zannedilebilirler. Dolayısıyla öğrenci ve
aile arasındaki iletişim program sonrasında da
devem etmektedir. Bazı öğrenciler, ikinci yıl tekrar aynı aileye gitmek istemektedir. Hatta bazen
öğrencinin ailesiyle misafir aile tanışmakta ve karşılıklı ziyaretleşmeler olmaktadır.

10.

Programa

katılan

çoğunluğu (%92)

öğrencilerin

büyük

yaşadıkları tecrübe ve

güzellikleri başka arkadaşlarının da yaşaması
için programı herkese tavsiye etmektedir.
Öğrencilerin bu etkinliğe katılma amaçları,
okulda

öğrendikleri

konuşulduğu

bir

geliştirmektir.

Bu

Programına

katılan

Türkçeyi,

Türkçenin

ortamda

bulunarak

amaçla

Misafir

öğrenciler,

Aile
misafir

kaldıkları ailelerden ve beraber zaman geçirdikleri arkadaşlarından etkinlenmeleri de olağandır.
3. SONUÇ:
Dil ve kültür her zaman etkileşim halindedir. Dil öğrenirken hedef dile ait kültürün ilgi çekmemesi
düşünülemez. Dolayısıyla bir çok öğrenci Türkçe öğrenirken Türk kültürü, yaşam tarzı, yemekleri, eğlence
anlayışları ve yaşam alanlarına dair pek çok bilgiyi öğrenmektedir. Misafir Aile Programında öğrenciler kültürel
hayatın yaşandığı ortamlarda kalmaktadırlar. Dil öğrenirken farklı kültürlerle tanışmak ilginç gelmektedir. Bu
durum da dil öğretim sürecini hızlandırmaktadır.
Bu programla dil öğretimi açısından çok önemli sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlar maddeler halinde şu
şekilde ifade edilebilir:
1. Misafir Aile Progamı, özellikle İngilizce’nin öğretimi ile ilgili olarak uzun yılllardan beri
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yapılmaktadır. Türkçenin öğretimi konusunda bu programın kullanımı daha çok 1990’lı yıllardan sonra başlar.
2. Türkçenin öğretimi amacıyla yapılan Misafir Aile Programı Türkiye’de özellikle de İstanbul’da
yapılmaktadır. Türk aileler, programı Türkçe’nin öğretilmesi, Türk kültürünün tanıtılması ve kendi çocuklarının
farklı dil ve kültür sahibi insanlarla beraber zaman geçirmeleri gibi amaçlarla yapmaktadırlar. Para kazanmak bir
amaç olarak görülmez.
3. Programa katılan öğrenciler, Türkçe’nin öğrenilmesi dışında, Türk kültürünü tanıma, İstanbulun
tarihi-turistik mekanlarını gezme, yeni dostluklar, arkadaşlıklar edinme gibi bir çok farklı sonuçları da
kazanırlar.
4. Programa katılan öğrencilerin tamamına yakını programdan memnundur. Programın “çok iyi / iyi”
geçtiğini beyan etmektedirler.
5. Programın en çok beğenilen yönleri; Türkçeyi geliştirme, sınırsız Türkçe pratik yapma imkanın
olması, ailelerin sıcak ilgisi, İstanbul’un güzelliği, Türk yemekleri ve yeni insanlarla tanışmadır.
6. Programa katılan öğrencilerin tamamı Türkçelerinin geliştiğini söylemektedir.
7. Programın zorlukları; öğrenci ile ailenin, ailedeki aynı grubundaki arkadaşın birbirleriyle uyum
sağlayamamasıdır. Bu problem az da olsa yaşanmaktatır. Ayrıca bazı öğrencilerin yaşlarının biraz küçük olması
nedeniyle ilk defa yabancı bir aile ile kalma durumu da problem olabilmektedir.
8. Programın belirlenen süresi (8 gün) genel olarak öğrenciler ve aileler tarafından yeterli
görülmektedir.
9. Program, öğrecilerin büyük çoğunlu tarafından eğlenceli ve öğretici olarak tanımlanmaktadır. Bu
iki kavram (eğlenceli, öğretici) dil öğretimi için de son derece önemlidir.
10. Öğrenciler program sırasında edindikleri dostlukları, arkadaşlıkları sonraki yıllarda da devam
ettirmektedir. Bir çok öğrenci Türkiyedeki arkadaşı ile sosyal medya üzerinden görüşmelerine devam
etmektedir. Bir hafta içerisinde kurulan bu dostluklar uzun yıllar devam etmektedir.
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Ek 1: Misafir Aile Programı Öğrenci Anketi:
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Ek 2: Misafir Aile Programı Aile Anketi:
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EK 3: Misafir Aile Programı Değerlendirme Anketi

1.

Kaç defa Misafir Aile Programına katıldınız?
a.1

2.

4.

c. 3 ve daha çok

b. İyi

c. Kötü

Program nasıl geçti?
a. Çok iyi

3.

b.2

Bu programda en çok hoşunuza giden şey nedir?
a.

Ailenin sıcak ilgisi

b.

Türkçenizi geliştirmesi

c.

Gezdiğiniz yer - Yediğiniz yemekler

d.

Yeni insanlar kültürler tanıma

e.

Diğer: .......................................

Bu program sonrası Türkçeniz ne kadar gelişti?
a.

Türkçem çok gelişti

b.

Türkçem biraz gelişti

c. Türkçemde bir gelişme olmadı
5.

Programda sizin için en zor şey neydi?
a.

Türkçeyi tam anlayamamak

b.

Yabancı bir ailede kalmak

c.

Yemek kültürünün çok farklı olması

d. Diğer:...............................
6.

Seçilen aile size uygun muydu?
a.

Evet

b.

Kısmen uygundu.

c. Hayır
7.

Progamın süresinin (7-8 gün) sizin için yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
a. Evet

8.

b. Hayır

Bu programı nasıl tanımlarsınız?
a.

Eğlenceli

b.

Öğretici

c.

Sıkıcı

d. Diğer: ...........................
9.

Evinde kaldığınız aileyle telefon veya internetle Türkçe konuşmaya devam ediyor musunuz?
b. Hayır

a.Evet

10. Bu programı başkalarına öneriyor musunuz?
a.Evet

b. Hayır

c. Fikrim yok
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KOSOVA'DA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BİR DİNLEME/İZLEME
ETKİNLİĞİ: TÜRKÇE DİZİ FİLMLER VE ETKİLERİ
LISTENING/WATCHING ACTIVITY IN TEACHING TURKISH AS FOREIGN LANGUAGE IN
KOSOVO: TURKISH SERIALS AND THEIR INFLUENCE
Salih OKUMUŞ_H.Hüseyin DEMİR*
Özet:
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine her geçen gün ilgi artmaktadır. Bununla birlikte Türkçenin öğretiminde en
önemli konu, öğrencinin motivasyonunun sağlanması ve ilgisinin her zaman yüksek tutulmasıdır. Bunu en iyi sağlayacak
yol da ders içi/ders dışı aktivitelerdir.
Bu çalışmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde, ders dışı etkinlik olarak Türkçe dizi filmlerin Türkçe
öğrenmeye etkileri araştırılacaktır. Kosova, Balkanlarda Türkçenin hem anadili olarak konuşulduğu hem de yabancı dil
olarak öğrenildiği ülklerden birisidir. Türk yapımı ve Türkçe seslendirmeli dizi filmler bu çoğrafyada çok yaygın olarak
seyredilmektedir. Bu imkânın Türkçe öğretiminde kullanılması, dil öğretim sürecini olumlu olarak etkileyen çok önemli bir
etkinliktir.
Anahtar Kelimeler: Kosova, Yabancı Dil Öğretimi, Ders Dışı Etkinlikler, Televizyon İzleme, Türkçe Dizi Filmler.

Summary:
Interest in teaching Turkish language as a foreign language increases daily. Subsequently in teaching Turkish language the
crucial point is creation of students’ motivation as well as holding the motivation in its peak. The best way of achieving this
are curricular/extracurricular activities.
Our work has the objective of researching for the influence of Turkish TV serial as a part of extracurricular activity in
teaching Turkish language. Kosovo is one of the Balkan countries where Turkish is spoken as mother tongue as well as
taught as foreign language. Turkish production serials and Turkish sounding movies are widely watched in this area. This
opportunity is a good influence to be used in Turkish language teaching.
Key words: Kosovo, foreign language teaching, extracurricular activities, watching television, Turkish serials.

1.

GİRİŞ

Yabancı dil öğretimi uzun vadeli ve zahmetli bir süreçtir. Bilimsel metotlara dayanır. Bu bakımdan
bilhassa dinleme-izleme, konuşma, okuma-anlama ve yazma gibi dilin dört temel becerisinin iyi kullanılmasını
gerektirir. Bunların yanında kitap okuma, pratik saati, misafir aile ve televizyon/video (dizi, film, tiyatro) izleme
gibi ders dışı etkinliklere de ihtiyaç duyulur. Doğru, hızlı ve kalıcı bir yabancı dil öğretimi için ders içi ve ders
dışı etkinlikler, birlikte ve düzenli bir biçimde uygulanmalıdır. Ders içinde yapılan etkinlikler, öğrencilerin derse
olan ilgilerini artırırken, ders dışında yapılan etkinlikler ise hedef dile olan ilginin ve motivasyonun artmasını
sağlar. Ayrıca ders dışı etkinlikler sayesinde, daha doğal bir dil öğretim ortamı elde edilir.
Yurt dışında yabancılara Türkçe öğretimi yeni açılan ve gelişmekte olan bir alandır. Bugün Türk
okulları, Yunus Emre Türk Kültürü Merkezleri, Filoloji ve Şarkıyat Fakülteleri, Türkoloji Bölümleri ve ticari
faaliyetlerde bulunan çeşitli kuruluşlar yabancılara Türkçe öğretmektedir. Türkçe’nin yabancılara öğretiminde,
Kosova gibi Türkçenin hem anadili hem de yabancı dil olarak öğretilen ülkelerdeki durum, daha önemlidir ve
daha acildir. Gerçi Türkçenin anadil olarak konuşulması, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler için pratik
yapma kolaylığı sağlaması bakımından önemli bir artı sağlar. Bununla birlikte Türkçe’nin yabancı dil olarak
öğretimine, farklı açılardan yaklaşılması zaruridir.
Türkçeyi yabancı dil olarak öğretirken dört temel dil becerisi alanından etkinlikler yapılır ve bu yolla
Türkçe’nin öğretimi hedeflenir. Bu beceri alanlarından birisi de dinlemedir. Dinleme dil öğretiminde en başta
gelen beceridir. Ana dili öğrenimi de dinleme ile başlar. Günümüzde dinleme becerisini geliştirici en etkili
yollardan bir tanesi de film seyretmektir. Seyretmede hem dinleme hem de görsellik vardır. Yani dinleme-izleme
aktivitesi birlikte kullanılır.
Son yıllarda konu ve teknik açıdan çok başarılı Türk yapımı filmler üretilmiştir. Teknolojik
imkânlardan faydalanarak yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesinde görsellik ve işitsellik (dinleme) yönünde
çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Türkçenin öğretiminde konuları kavratmak ve dil öğretim sürecinde
* Asoc. Prof. Dr., Prishtina Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türk Dli ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, Kosova; MA.,
Bedér Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD Yüksek Lisans Öğrencisi, Tiran.
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öğrencinin motivasyonunu arttırmak için görsel ve işitsel materyalleri kullanmak öğrenmeyi daha etkili ve hızlı
kılmaktadır. Bu yöndeki gereksinimi de günümüzde çok yaygın olan dizi filmler karşılamaktadır.
Türkçenin dünyadaki öğretiminin yaygınlaşması ve bu alandaki çalışmaların artmasına parelel olarak
Türk yapımı ve Türkçe seslendirilen dizi filmler de önem kazanır. Türkçe dizi filmlerin giderek yaygınlaşması
Türkçenin öğretiminde ders dışı etkinlik olarak da kullanılmasına ortam hazırlar. Bir öğrencide dizi film
seyretme sıklığı ve dil öğrenme amacının varlığı bu etkinliği, dil öğretim sürecini hızlandıran bir etken haline
getirmektedir.
Son yıllarda Balkan coğrafyasındaki ortak kültürel doku ile iletişim araçlarının hızlı gelişmesi ve Türk
televizyonlarının/Türkçe dizilerinin bölgedeki izlenirliği ve etkileri konusunda önemli bir gelişme
kaydedilmiştir. Bu maksatla çalışmamızda Kosova'da yaşayan farklı milletlere (Arnavut, Boşnak, Goran,
Pomak) Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde ders dışı etkinliklerden, Türkçe dizi izleme etkinliği ve bu
etkinliğin yabancı dil Türkçe öğrenimine etkileri/katkıları üzerinde durmaya çalışacağız.
2.

Türkçe Dizi Film İzleme Etkinliği:

Günümüzde kitle iletişim araçlarının ve özellikle televizyonların insanlar üzerinde çeşitli etkileri
bulunmaktadır. Bunlardan biri de yabancı dil öğrenimine olan etkisidir. Türk dizilerine ilginin artması daha önce
yayınlanan İtalyan ve Latin dizilerini geri planda bırakmış ve Türk dizileri halkın çok konuştuğu konuların
başında gelmeye başlamıştır. Türk dizilerinde rol alan oyuncuların ün sahibi olması ve gençlerin dizi müziklerini
cep telefonlarında kullanılmaya başlaması dizilerin etkisini daha da artırır.
Günlük hayatın bir parçası haline gelen dizilerin, insanların hayat tarzlarında, kültürlerinde ve
kullandıkları dillerde, önemli oranda etki ederken bir yandan da
zaman kaybı olarak
değerlendirilebilir(Arslantaş, 2013:2).
Türk dizi ihracatı 2001 yılında “Deli Yürek”in Kazakistan’a satışı ile başlamıştır.
(www.milliyet.com.tr) Bu tarihten sonra Türk dizileri bölgedeki diğer devletler tarafından seyredilmeye başlanır.
Bu gün Türk dizileri Orta Asya, Orta Doğu ve Balkan ülkeri dışında Uzak Doğu, Kuzey Afrika ve bazı Avrupa
ülkelerinde de seyredilmektedir.
Balkan ülkerinde konuşulan Arnavutça, Sırpça, Boşnakça, Makedonca gibi dillerde Türkçe ile ortak
kullanılan çok sayıda kelime vardır. İnsanlar bildikleri kelimeleri Türk dizilerinde duyunca önce şaşırmaktadır,
sonra da aslında bu kelimelerin Türkçe olduğunu fark etmektedir. Bu bilgi insanları Türkçe ile ilgilenmeye
yöneltmektedir. Böylece bölge insanı Türkçeyi kendisine yakın hissetmektedir. Türkçe ve Türkleri, dilin yanı
sıra kültürel olarak da kendisine yakın hisseden insanlar, Türkçe öğrenmeye yönelmektedir. Bu dil öğretimi için
çok önemli bir durumdur. Dil öğrenim sürecindeki öğrencinin hedef dili kendisine ve kültürüne yakın hissetmesi
öğrenme sürecine olumlu katkıları olmaktadır.
Dizilerin dil öğrenmeye katkısı olduğu kadar filmlerde anlatılan kültürel yapı da insanları
etkilemektedir. “Dil, bir toplumun anlaşma vasıtası olduğu gibi, aynı zamanda bir kültür taşıyıcısı ve
aktarıcısıdır” (Özbay 2002: 15). Öyleyse ikinci bir dili öğrenme, başka bir kültürü öğrenmenin ve onu tam
anlamıyla algılamanın en kolay ve mükemmel yoludur.
Texas Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre zaman faktörü sabit tutulduğunda hatırlama oranları
şu şekildedir: İnsanlar okuduklarının %10'unu, işittiklerinin %20'sini, gördüklerinin %30'unu, görüp
işittiklerinin (film gibi) %50'sini, söylediklerinin %70'ini, yapıp söylediklerinin %90'ını hatırlamaktadır (Arslan
ve Ergin, 2010: 65). Bu verilere göre, öğrenmede aktif olan duyu organlarının sayısı arttıkça öğrenmenin
kalıcılığı da aynı oranda yükselmektedir. Bu durumda öğrenmede en etkili yöntem öğrenme sırasında aktif halde
bulunmadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin kalitesini arttırmak ve öğrencileri isteklendirmek için onların
mümkün olan tüm uyarıcılarını harekete geçirmek gerekmektedir. Bundan dolayı yabancı dil olarak Türkçe
öğretiminde kullanılacak görsel ve işitsel araçlar öğrencilerin görme ve işitme duyularını uyararak öğretimin
daha etkili olmasını sağlayacaktır.
Dil öğretiminde kültürel ögelerin aktarılması gerekmektedir. Aksi takdirde yabancı dil öğretimi eksik
kalır. Çünkü dil, kültürün aynası ve aktarıcısı durumundadır. Yabancılara Türkçe öğretirken kültür unsurlarına
yer vererek onların dilin içine girmelerini sağlamak, sosyal ilişkilere yer vermek ve öğrendiklerini sıkça
tekrarlatmak gerekir (Barın, 2007: 191).
Günlük konuşma dili, eksik cümleler ve birçok hatayla doludur. İnsanlar bazen mırıldanır, bazen de
garip bir ses tonuyla konuşurlar. Bu konuşmalar, bölgesel ve etnik yapı farklılığı gösterir. Bütün bu
söylenilenleri kitaplarda göstermek zordur. Fakat filmlerde bu tür diyaloglara rastlamak olağandır. Bu bağlamda
filmler, aktörlerin -uygun vücut dili ve diğer pragmatik davranışları birleştirmeleriyle- doğal dili nasıl
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kullandıklarını gözleme fırsatı verir. Ayrıca öğrenciler kelimelerin anlamları yerine filmdeki hikâyeye
odaklanırlarsa yoğun biçimde dinleme pratiği yapma fırsatını bulabilirler.
Yabancılara verilen Türkçe derslerinde kullanılacak Türk filmlerinin altyazılı mı yoksa özgün dilde mi
olması gerektiği de önemli bir konudur. Bu konuda öğrencilerin dil yeterlilik düzeyi dikkate alınmalıdır.
Başlangıç seviyesindeki öğrencilere filmi seslendirmeli ve alt yazılı olarak, ileri seviyedeki öğrencilere ise
orijinal dilde seslendirmeli izletmek daha uygundur.
Hedef dilin konuşulduğu ortamdan uzakta dil öğrenen kişiler, öğrenim esnasındaki edinmiş oldukları
dil becerilerini pratiğe dökmekte problem yaşamaktadırlar. Bu yüzden, yabancı dil öğrenimi esnasında kazanılan
dört temel dil becerisini de aynı anda, doğrudan etkili ve verimli bir şekilde geliştirilmesinde önemli bir yere
sahip olan filmler, sınıf ortamına getirilerek hem dil hem de kültürel öğelerin iç içe ve gerçeğe uygun bir şekilde
öğrencilere verilmesini sağlamaktadır. Çünkü filmler, hedef dildeki milli duygu-düşünceyi, ulusal bilinci ve
ayrıca kültürel ve estetik imgeleri bünyesinde barındırması bakımından da çok önemli bir yere sahiptir.
İşcan, dizi filmlerin yabancı dil öğreniminde bilhassa öğrenme zorluğu çekilen durumlarda, bilginin
hızlı öğrenilmesinde, öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasında, kişiyi okuma, merak ve araştırmaya sevk etmede,
tutum ve davranışların değişiminde, ilgi ve merağın yönlendirilmesinde, yaşanılan sosyal ve fiziki çevre ile
temas kurulmasında, mesleki ve kişisel gelişimde mükemmel sonuçlar kazandığını ifade eder. Böylece Biçime
değil konuya odaklanma imkânı sağlar. (İşcan, A. 2011: 939)
Filmler, bir yandan öğrenciyi dil ve kültür yetkinliğine ulaştırırken, diğer yandan da, konuşma ve
düşünce sisteminde sürekli gelişen bir alan, ortaya çıkarmaktadır. Filmler vasıtasıyla, öğrencileri bilgi sahibi
edebileceğimiz kültürel öğeleri şöyle sıralayabiliriz; Müzik, düğün, giyim, tarih, önemli günler, siyasi yaşam,
evcil hayvanlar, atasözleri, mimikler, jestler, deyimler, coğrafi durum, ekonomik yapı, hava şartları, yiyecek ve
içecek, sinema, radyo ve televizyon programları, mecazi anlatımlar, eğitim, tatil günleri, oyunlar, spor
etkinlikleri, tiyatro, edebiyat, müzeler, trafik.
Kısaca; filmler, etkin öğretim ortamı oluşturmada, dilsel, kültürel öğe ve imgeleri bir bütün halinde
öğrenciye ulaştırmada son derece etkilidir. Ayrıca öğrencinin dil öğrenme sürecini hızlandırmakta doğal ve yalın
hedef dil ile kişiyi tanıştırarak özgün düşünce alanını genişletir.
a.

Kosovada Yayınlanan Türk Dizileri ve Türkçe Öğretiminde Kullanımı:

Bu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Kosovadaki Yunus Emre Enstitütüsü’ne bağlı Türk
Kültür Merkezlerinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler arasında Türkçe dizi film seyretme
etkinliği üzerinde durulmuştur. Kosovada yayınlanan ve seyredilen Türk dizi filmleri diğer Balkan ülkelerinde
olduğu gibi çok yaygındır. Kosovada yayın yapan kanalların çoğunda bir kaç tane Türk yapımı dizi film
yayınlanmaktadır. Bu dizi filmler çok sayıda Kosovalı tarafından seyredilmektedir. Ayrıca bu diziler, Kosovada
Türkçe konuşan topluluklar için de ayrı bir güzellik ve anlam taşımaktadır. Türkiye dışında Kosova
televizyonlarında Türkçe film yayınlanması, bir çok Kosovalı Türk için ve Türkçe konuşan Arnavutlar için
unutulan kelimelerin yeniden hatırlanmasına neden olmaktadır. Gençler arasında bu dizilerin çok seyredilmesi
Türkçeye olan ilgiliyi de artırmaktadır. Türkçe bilenler diziler aracılığı ile İstanbul Türkçesini, Türkçe
bilmeyenler ise yeni bir dil öğrenmeye çalışmaktadırlar.
Kosovada Türk dizileri uzun zamandan beri yayınlanmaktadır. Şuana kadar yayınlanmış veya
yayınlanmaya devam eden filmeler şunlardır: Ezel, Lale Devri, Canan, Muhteşem Yüzyıl, Menekşe ile Halil, Al
Yazmalım, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Kurtlar Vadisi, Aşk ve Ceza, Bin Bir Gece, Kuzey Güney, Umutsuz Ev
Kadınları, Yer Gök Aşk, Harem, Işler Güçler, Karadayı, 20 Dakika, Leyla ile Mecnun, Huzur Sokağı, Öyle Bir
Geçer Zaman Ki, Yalan Dünya, Kayıp Şehir, Intikam.
Bunların bir kısmı Türkçe, bir kısmı Arnavutça alt yazılı olarak yayınlanır. Hatta bazılarının tekrarları
bile vardır.
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler derslerden bazen gruplar halinde bazen de bireysel
olarak kendi evlerinde Türk yapımı olan ve Türkçe seslendirme ve Arnavutça alt yazılı dizi filmleri
seyretmektedir. Bu etkinlik dil öğrenme sürecinde dinleme becerisini geliştirme amaçlı yapılmaktadır.
Öğrenciler dizileri, bazen konusu için bazen Türkçe öğrenme amaçlı hem dinleyerek hem de altyazıdan
okuyarak takip ederler. Türkçe dizi film seyretme etkinliği diğer ders dışı etkinliklerde olduğu gibi bir
öğretmenin olmasına gerek duymayan bir etkinliktir. Her an her yerde öğrenciler tarafından yapılabilir. Aynı
zamanda diğer ders dışı etkinliklere göre daha etkili ve dil öğretim sürecini hızlandıracak bir etkinliktir.
Filmlerdeki konuların özellikle gençlere yönelik olması takip edilmeye değer görülmesi dizilerin
Türkçe öğrenmeye etkisini artırmaktadır. Dizi filmlerdeki Türkçe, günlük hayatta konuşulan, pratik Türkçedir.
Dolayısıyla Türkçenin deyim, atasözü gibi mecaz anlamlı ifadeleri ile beden dili, imaj ve mimiklerle
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tamamlanan kelime ve cümle anlamları bu filmler vasıtasıyla öğrenilmektedir. Dizi film seyretme etkinliğinin
yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeyi ne kadar etkilediğini gözlemlemek için aşağıdaki anket çalışması
yapılmıştır.
b. Türk Dizi Film Anketi Değerlendirmesi:
Türkçe dizi film izleme etkinliği, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler tarafından en çok
tercih edilen, kolay ve herhangi bir öğreticinin yardımına ihtiyac duymayan bir etkinliktir. Türk yapımı, Türkçe
dizilerin yabancı dil Türkçe öğrenmeye katkısını ölçmek için yapılan ankete, Yunus Emre Enstitüsü’ne bağlı
Priştine, Prizren ve İpek Türk Kültür Merkezleri’nde1 Eylül 2012 - Eylül 2014 tarihleri arasında kursiyer olarak
bulunan temel seviyedeki 54 öğrenci; orta seviyeden ise 46 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 58’i (%58) kız,
42’si (%42) ise erkektir.
Bu ders dışı etkinliğin Türkçe öğrenmeye katkısını tespit etmek için ankete katılan öğrencilere Ek1’deki sorular sorulmuştur. Öğrencilerin anket sorularına verdikleri cevaplar tek tek incelenerek
değerlendirilmiştir. Anketlere verilen cevaplar grafik olarak aşağıdaki gibidir:

1.

Balkanlarda yayınlanan Türk yapımı dizi filmlerinin
sayısı çoktur. Buna rağmen öğrenciler tarafından neredeyse
hepsi bilinmektedir ve seyredilmektedir. Anketteki birinci
soruda 4 filmin ismi yazıldı ve “diğer” seçeneği konuldu.
Diğer seçeneğine yazılan filmlerin sayısı 11 tanedir. Buna
bağlı olarak bazı öğrenciler haftada 2, 3 veya 4 film
seyretmektedirler. Her film 90 dakikadır. Dolayısıyla haftada
5-6 saat film izlenmektedir, Türkçe dinlenmektedir. Dizi
filmleri, Türkçe öğrenme adına çok büyük bir imkân olarak
görülebilir.

2. Filmler, öğrencilerin yarısı tarafından hem dinlenerek hem
de altyazıdan okunarak takip edilmektedir. Sadece
dinleyerek film seyredenlerin oranı %18’dir. Bu durum,
ankete katılan öğrencilerin %58’nin temel seviye öğrencisi
olmasından kaynaklanmaktadır. Sadece altyazıdan takip
edenlerin oranı ise %34’tür. Bu oran filmleri sadece
konusundan dolayı izleyenlerin varlığını göstermektedir.

1

Okumuş S, Yılmaz S, Akbaş Ö. (2013, Kasım) Kosova'da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ve Yunus Emre Modeli,
Hëna e Plotë “Beder” Universitesi, Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalışmaları Konferansı “Balkanlarda Türkçe” bildiri kitabı
(sy.276-282) 14-16. Kasım 2013; Tiran , Arnavutluk
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3. Türk dizilerinin seyredilme amacı en yüksek oranla %40
Türkçe öğrenme isteğindendir. Bu durum öğrencilerin
Türkçe öğrenmedeki istek ve ciddiyetini göstermektedir.
Türk dizilerindeki konular bir kısım öğrenciler %36 için
ilginç ve takip etmeye değer görülmüştür. Dil ve kültür
birbirini etkileyen iki öğedir. Yabancı dil öğrenmede de bu
durum aynıdır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen
öğrencilerin Türkiye’yi ve Türk kültürünü merak etmeleri
%24 dil öğretiminin etkili olduğunu göstermektedir.
Türkiye’yi ve Türk kültürünü öğrenme isteği, Türkçe
öğrenme sürecinin hızlandıracaktır.

4.

Öğrencilerin büyük çoğunluğu %78 Türkçe dizi film
izlemenin

Türkçe

öğrenmelerine

yardımcı

olduğunu

düşünmektedir. Filmleri sadece konusu için izleyen küçük
bir grup %5 Türkçe dizi film izlemenin akademik ders
başarısına katkısı olduğunu düşünmemektedir.

5.

Merhaba,

nasılsın,

iyi

akşamlar,

seni

seviyorum, çok güzel, gel, çok, bir, ben. Günlük
hayatta en çok kullanılan 9 kelimeden hangilerinin
filmler yoluyla öğrenildiği öğrencilere soruldu.
Bütün kelimeleri filmlerden öğrendiğini söyleyen
öğrencilerin oranı % 64’tür. Bu durum öğrencilerin
film yoluyla çok sayıda kelime öğrendiğini
göstermektedir.

6. Dizi seyretmenizin Türkçe’ye
olan ilginizi arttırdığını
düşünüyor musunuz?

Fikrim
yok; 20

Hayır;
10

6. Türk dizilerinin seyredilmesi öğrencilerin Türkçeye
olan ilgilerini artırmaktadır (%70). Dizilerin,
Türkçe öğrenmeye doğrudan katkısının olduğunu
gözlenmektedir.

Evet; 70
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7. Dizilerden Türkçe kelime öğrenilmektedir ve günlük
hayatta kullanılmaktadır (%86). Yabancı dil
öğrenmede ders dışı etkinlik olarak dizi filmlerden
kelime öğrenme ve günlük hayatta kullanma
oranının yüksek olması, dil öğretim sürecini
hızlandırması açısından çok önemlidir.

8. Türk dizileri sizin için Türkiye
ve Türk kültürü hakkında nasıl
bir kanaat uyandırdı?

Türk dizilerini seyreden öğrencilerin filmlerdeki
Türk kültürü hakkındaki düşünceleri %60 oranında
olumludur. %34’ü bu konuda kanaati olmadığını
Fikrim
beyan etmiştir. Sadece öğrencilerin %6’sı dizilerin
yok; 34
Türk kültürü hakkında kendisinde olumsuz fikir
oluşturduğunu düşünmektedir. Bu sonuca göre
dizilerde Türk kültürü genel olarak iyi anlatıldığı
Olumlu
söylenebilir. Türk kültürünün olumsuz algılanmasına
; 60
neden olan filmler, eğlence unsurunun çok yüksek
Olumsu
olduğu dizilerdir. Bu konuda fikir beyan etmeyen
z; 6
öğrenciler, Türk kültürünü tam olarak tanımıyor
olabilir veya bu konuya pek önem vermeyip diziyi
sadece güzel vakit geçirme aracı olarak görüyor olabilir.
9. Öğrencilerin Türk dizilerinden öğrendiklerini
düşündükleri ilk üç kelime: “Merhaba”,
“Nasılsın?”, “Seni seviyorum”. Bunların dışında
şu kelimeler de filmlerden öğrenilmiştir: çok
güzel, iyi akşamlar, evet, hayır, gel, güzel, canım,
güzelim, ceza, hastane, aşkım, kendine iyi bak,
sevda, memleket, aşk, abi, beni affet, usta, Allah
yardımcın olsun, fedakarlık. Bu sonuca göre
öğrencilerin filmlerden sadece günlük konuşma
alanına ait değil hayatın her alanına ait kelimeler
öğrendiği gözlenmektedir.
8.

10.

Dil öğretiminde kültür, tarih, coğrafya kısaca
herşey öğretim alanına girebilir. Öğrencilerin
filmlerden öğrendiklerini düşündükleri ilk iki
şehrin adı: İstanbul ve Ankara’dır. Bu iki şehir
Türkiyenin
Öğrencilerin

en

çok

bilinen

filmlerden

şehirleridir.
öğrendiklerini

düşündükleri diğer şehirler sırasıyla şöyledir:
İzmir, Bodrum, Bursa, Antalya, Kayseri, Samsun,
Isparta, Amasya, Van, Adana, Çeşme’dir.
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3. SONUÇ
Kosovada Türkçe ana dili olarak kullanımın yanında bir çok kişi tarafından yabancı dil olarak da
öğrenilmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda Kosovada yayınlanan Türkçe dizi filmlerin
ders dışı etkinlik olarak kullanılması, öğretimi hızlandırıcı bir etkinliktir. Araştırma sonucunda elde edilen
sonuçlar maddeler halinde aşağıdaki gibidir:
1. Türkçe dizi film seyretme etkinliği, Türkçenin yabancı dil olarak öğretme sürecini hızlandıran çok
önemli bir etkinliktir.
2. Dizi film etkinliği, ders dışı etkinlik olarak kullanımı çok kolay, çok yaygın ve her zaman bir
öğreticinin olmasını gerektirmeyen bir etkinliktir.
3. Türk yapımı dizi filmler, Balkanlarda özellikle de Kosovada çok yaygın olarak seyredilmektedir.
Ezel, Lale Devri, Canan, Muhteşem Yüzyıl, Menekşe ile Halil, Al Yazmalım, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Kurtlar
Vadisi, Aşk ve Ceza, Bin Bir Gece, Kuzey Güney, Umutsuz Ev Kadınları, Yer Gök Aşk, Harem, Işler Güçler,
Karadayı, 20 Dakika, Leyla ile Mecnun, Huzur Sokağı, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Yalan Dünya, Kayıp Şehir,
Intikam. Şuana kadar yayınlanmış ve yayınlanmaya devam eden filmlerdir.
4. Türk yapımı dizi filmlerin konusu dikkat çekicidir ve izleyenler açsınıdan takip edilmeye değer
görülmektedir.
5. Diziler Türkçe seslendirme ve Arnavutça altyazı ile birlikte yayınlanmaktadır. Türkçeyi yabancı
dil olarak öğrenen öğrenciler hem dinleyerek hem de alt yazıdan karşılaştırma yaparak seyretmektedirler.
6. Öğrencilerin dizi filmleri seyretme amacı genel olarak Türkçe öğrenme amaçlıdır.
7. Türkçe dizi filmlerin Türkçeyi öğrenmeye katkısı doğrudan olmaktadır. Öğrencilerin akademik
başarılarını artırmaktadır.
8. Öğrenciler Türkçe dizi filmler yoluyla çok sayıda yeni kelimeler öğrenmektedir.
9. Türkçe diziler ders dışı etkinlik olarak kullanıldıkça öğrencilerin Türkçe dersine olan ilgileri
artmaktadır. Dizilerden öğrenilen kelimeler, kalıplar derste ve günlük hayatta kullanılması dil öğretim sürecini
olumlu etkilemekte ve süreci hızlandırmaktadır.
10. Dil kültür ilişkisini en iyi yansıtan unsurlardan bir tanesi filmlerdir. Türkçe dizi film seyreden
öğrencilerin büyük çoğunluğu filmlerden hareketle Türk kültürü hakkında olumlu düşünmektedir. Bu durum, dil
öğretiminde çok önemli katkılar yapacak bir etkendir.
11. Dizilerden öğrenilen ilk üç kelime “Merhaba”, “Nasılsın?”, “Seni seviyorum”dur. Öğrencilerin bu
kelimeler dışında günlük hayata ait çok sayıda kelime öğrendikleri görülmektedir.
12. Dil, kültür, coğrafya ilişkisinde filmlerden öğrencilen şehir isimleri şöyledir: İstanbul, Ankara,
İzmir, Bodrum, Bursa, Antalya, Kayseri, Samsun, Isparta, Amasya, Van, Adana ve Çeşme’dir.
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EK 1: Türkçe Dizi Film İzleme Anketi
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Hangi Türk dizilerini seyrediyorsunuz veya seyrettiniz?
Muhteşem Yüzyıl
Fatmagülün Suçu Ne?
Aşk ve Ceza
Ezel
Diğer: ........................

2.
a)
b)
c)

Dizileri alt yazıdan mı dinleyerek mi anlıyorsunuz?
Altyazı
Dinleyerk
Dinleme ve altyazıdan kontrol

3.
a)
b)
c)

Türk dizilerini seyretme amacınız nedir?
Türkçe öğrenmek için
Anlatılan konu ilgimi çektiği için
Türkiye’yi ve Türk kültürünü merak ettiğim için

4. Dizilerin Türkçe öğrenmenize yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Fikrim yok
5. Aşağıdaki kelimelerden hangilerini dizilerden öğrendiniz?
1) Merhaba
2) Nasılsın?
3) İyi akşamlar
4) Seni seviyorum
5) Çok güzel
6) Gel
7) Çok
8) Bir
9) Ben
10) Diğerler: ..............................
6. Dizi seyretmenizin Türkçe’ye olan ilginizi arttırdığını düşünüyor musunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Fikrim yok
7. Diziden öğrendiğiniz kelimelerden günlük hayatta kullandıklarınız var mı?
a) Evet
b) Hayır
8. Türk dizileri sizin için Türkiye ve Türk kültürü hakkında nasıl bir kanaat uyandırdı?
a) Olumlu
b) Olumsuz
c) Fikrim yok
9. Türkçe dizilerden öğrendiğinizi düşündüğünüz 3 kelime yazınız
a...............
b................
c....................
10. Türkçe dizilerden aklınızda kalan 2 şehir adı yazınız
a................
b................
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SOME ASPECTS OF MACEDONIAN MULTICULTURALISM IN TEXTBOOKS FOR
PRIMARY EDUCATION
Snezana MIRASCIEVA1
Daniela KOCEVA2
Abstract: The issue of multiculturalism in its popularity extends in almost all scientific fields. So the interest in this paper
is focused on the level of representation of multiculturalism in textbooks in primary school. Considering the fact that
textbooks are workbooks for the student, this paper shows some of the covered knowledge that indicates the presence of
certain elements of multiculturalism in the areas of music, religion, and literature. With the analysis of textbooks in core
content and didactic apparatus, and in the context of the commitment to multiculturalism as a phenomenon in itself that
encompasses language, religion, traditions, customs, and cultural features we have compared the field of music, literature,
and religion. The survey includes textbooks for mother tongue, society, environment, music education, specific content of
mathematics textbook, and the list of required reading for elementary school. The analysis is performed under the names of
authors (writers for children, musical performances, works of art), content pertaining to the characteristics of different
religions, and present names in textual tasks in mathematics. The obtained data showed that there are elements of
multiculturalism present in textbooks, but with different percentages. Specifically, religious content is introduced in the
curriculum of primary education from an early age, and in the second developmental period it is defined through a separate
subject which has the status of an elective subject.
Key words: textbook, multiculturalism, intercultural dialogue.

INTRODUCTION
Multicultural education is a progressive approach for transforming education that holistically critiques and
addresses current shortcomings, failings and discriminatory practices in education. It is grounded in the ideals of
social justice, educations equity and a dedication to facilitating educational experiences in which all students
reach their full potential as learners and as socially aware and active beings, locally, nationally, and globally.
Multicultural is a term consisting of two terms, namely multi and culture. Thus, the meaning of multiculture is a
diversity of cultures. In order to understand the meaning of culture in multucultural education it is important to
build an understanding of the characteristics of a culture and its cultural region. Culture characteristics include
general as well as specific characteristics - culture as something to be studied, culture as forming a natural
complement, culture as something that is done together with individuals from other groups, and culture as
something that is adaptive. Understanding multicultural education has broad implications in the educational
process because education itself is generally understood as a lifelong process.
MULTICULTURALISM IN EDUCATION
Multiculturalism is a systematic and comprehensive response to cultural and ethnic diversity with educational,
linguistic, economic and social components, and specific institutions and mechanisms. J. Banks explains that
multicultural education has several interrelated dimensions. Namely, the first dimension is content integration
which integrates a variety of cultures and groups to illustrate the basic concepts and theories in various subjects.
The extent to which teachers use examples and content from a variety of cultures and groups to illustrate key
concepts, principles, generalizations, and theories in their subject area or discipline is very important. Secondly,
the knowledge construction process, which brings students to understand the cultural implications in a subject.
The knowledge construction process moves to a different level because here teachers help students to
understand, investigate, and determine the implicit cultural assumptions and frames of reference and
perspectives of the discipline they are teaching. In other words, teachers help children understand. The extent to
which teachers help students to understand, investigate, and determine how the implicit cultural perspectives
and biases within a discipline influence the ways in which knowledge is constructed within it. Third, equity
pedagogy is adjusting teaching methods with students’ learning in order to facilitate their academic achievement
racial, cultural or social terms. With equity pedagogy, teachers can change their methods to enable students from
diverse racial groups and both genders to be equally successful. Teachers modify their teaching in ways that will
facilitate the academic achievement of students from diverse racial, cultural, and social-class groups. Fourth
dimension is prejudice reduction which identifies students’ racial characteristics and determines the teaching
methods. The matter in this dimension is the characteristics of students’ racial attitudes and how they can be
modified by teaching methods and materials. The fifth dimension of multicultural education is empowering
1
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school culture and social structure in total. The last dimension is related with a school culture that empowers
students from diverse racial, ethnic, and cultural groups. The following crucial question is imposed: How should
teachers who aim to employ not only equity pedagogy, but all of multicultural education, re-conceptualize their
roles? In other words, teaching should not be about the teacher as the source of all knowledge and students as
passive recipients, so how does a teacher redefine him/herself? If we talk about pedagogy of liberation, we are
talking about teachers and student becoming learners together. If a teacher is of a different culture or
background than the students, how can she or he work to better teach them? The really important thing here is
that it is not the race or ethnicity of teachers, but a set of cultural characteristics that make them effective with
children. The first step is to make a multicultural classroom and promote multicultural competencies. A
multiculturally sensitive classroom provides every student with opportunities to achieve his or her potential. It
allows students to understand and appreciate their own culture while recognizing its similarities and differences
to other cultures and perspectives in society. Important components of a multicultural classroom include (1)
explicit awareness of cultural influences in society, (2) academic content that is relevant to cultural groups, and
(3) skills to communicate effectively across cultures. A common myth is that only schools with notable ethnic or
racial differences need to embrace multicultural competencies. All teachers can prepare all students to become
multiculturally competent citizens in a diverse society. How to begin developing multicultural competency?
Developing a multicultural approach to education is an ongoing process, not an instantaneous accomplishment.
There is no limit to how multiculturally competent a teacher can become because improvement is always
possible. Some suggestions follow for an ongoing development of a multiculturally sensitive classroom:
-

Evaluate the methods, books, and curriculum you use. Check to see if your lesson plans and text books
offer a variety of perspectives and ideas concerning multicultural concepts.

-

Engage the students in the learning process. Find out what they know and what they would like to
know, and then explore different perspectives together.

-

Ask probing and critical questions to yourself and your students to learn where and how you and they
were exposed to information on certain subjects.

-

Critically evaluate historical views from different perspectives. Relate concepts to the students’ lives in
society right now.

-

Understand the various cultures of students in your classroom and reflect on how the differences or
similarities may affect your classroom and instruction.

The multicultural education has three main goals: to increase educational equality for both gender groups, for
students from diverse ethnic and cultural groups, and for exceptional students; to develop the knowledge, skills,
and attitudes needed to survive and function effectively in a diverse global world and to develop cross-cultural
competencies. In that sense, Banks (1999, 17) described the following as characteristics of multicultural schools:
1. Attitudes, perceptions, and beliefs, and actions of the school staff. The teachers and school
administrators have high expectations for all students and positive attitudes toward them. They also
respond to them in positive and caring ways.
2. Formalized curriculum and course of study. The formalized curriculum reflects the experiences,
cultures, and perspectives of a range of cultural and ethnic groups as well as of both genders.
3. Learning, teaching, and cultural styles favored by the school. The teaching styles used by the teachers
match the learning, cultural, and motivational styles of the students.
4. Languages and dialects of the school. The teachers and administrators show respect for the
students' first languages and dialects.
5. Instructional materials. The instructional materials used in the school show events, situations, and
concepts from the perspectives of a range of cultural, ethnic, and racial groups.
6. Assessment and testing procedures. The assessment and testing procedures used in the school are
culturally sensitive and result in students of color being represented proportionately in classes for the
gifted and talented.
7. The school culture and the hidden curriculum. The school culture and the hidden curriculum reflect
cultural and ethnic diversity.
8. The counseling program. The school counselors have high expectations for students from different
racial, ethnic, and language groups and help these students to set and realize positive career goals.
MULTICULTURALISM IN MACEDONIAN TEXTBOOKS FOR PRIMARY EDUCATION
One way to introduce multiculturalism in school is curriculum transformation in assumptions, beliefs, and
structures within schools regarding several directions: how students learn, human abilities, and the nature of
knowledge. There are four levels of a transformed curriculum: the contributions approach, the additive
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approach, the transformation approach, and the social action approach. The contributions approach focuses on
holidays, heroes, and discrete cultural elements. The additive approach focuses on the content, concepts, and
themes, and perspectives are added to the curriculum without changing its structure. The transformation
approach focuses on the structure of the curriculum and it is changed to enable students to view concepts, issues,
events, and themes from the perspective of diverse ethnic and cultural groups. In the social action approach
students make decisions on important social issues and take actions to help solve them. Students and teachers
make paradigm shifts and view their own and world experience from the perspectives of different racial, ethnic,
cultural, and gender groups. But, curriculum transformation is a difficult and complex problem. So, the interest
in this paper is focused on the level of representation of multiculturalism in textbooks in primary school.
Considering the fact that textbooks are workbooks for the student, this paper shows some of the covered
knowledge that indicates the presence of certain elements of multiculturalism in the areas of music, religion, and
literature. With the analysis of textbooks in core content and didactic apparatus, and in the context of the
commitment to multiculturalism as a phenomenon in itself that encompasses language, religion, traditions,
customs, and cultural features we have compared the field of music, literature, and religion. The research
includes textbooks for mother tongue, society, environment and learning about music education and specific
content of mathematics textbook, and the list of required reading for elementary school. The analysis is
performed under the names of authors (writers for children, musical performances, and works of art) content
pertaining to the characteristics of different religions, and present names in textual tasks in mathematics. The
obtained data showed that there are elements of multiculturalism present in textbooks, but with different
percentages. Specifically religious content is introduced in the curriculum of primary education from an early
age, and in the second developmental period it is defined through a separate subject which has the status of an
elective subject. Namely, in the research, we analyzed contents in the textbooks for mother tongue
(Macedonian), mathematics, society, introduction to the environment, and music education. In the survey we
analyzed the content of textbooks in the mother tongue, mathematics, society, introduction to the environment
and music education. The analysis is carried out according to the presence of the authors of literary works in
textbooks (according to their ethnic origin). The subject of the analysis are textbooks for students from the first
five grades as follows: textbooks in mother tongue, society, introduction to the environment and music
education, as well as some contents of mathematics textbook and the list of mandatory readings in primary
school. The analysis is carried out according to the names of the authors (writers for children, music pieces,
works of art), contents that relate to the characteristics of individual religions, and the names present in the
textual problems of mathematics. Of the total number of authors, 30% of the authors of other ethnic
communities (20% in the textbook of the subject Society for the fourth grade, 30% of the textbooks in mother
tongue, 15% of the textbooks on music education and 40% in the textual problems of textbooks in mathematics).
And, in relation to personal names which are specific in certain ethnic communities as one of the dimensions of
multiculturalism, the analysis has shown that they are represented with 20% in all the textbooks, which speaks
of a certain degree of representation of the elements of multiculturalism, which expresses the respect of the
principles of multiculturalism in Macedonian textbooks. It is interesting that in music education and
Macedonian language textbooks elements of folklore are represented. In both songs (folk songs) and stories
(folk stories) contents and objectives of the curriculum are encompassed, respecting traditions of other ethnic
communities (Vlach, Roma, Albanian, Turkish) present in our country. This once again confirms the fact that
we can talk about the elements of multiculturalism in Macedonian textbooks for primary education. Со што
уште еднаш се потврди фактот дека можеме да говориме за елементи на мултикултурализам во
македонските учебници за основно образование.
CONCLUSION
All European countries are multicultural entities, and growing religious diversity is an important dimension of
this. Analysis of the role of religious and moral education in schools can lead to a better understanding of the
challenges and opportunities of dealing with multicultural societies. Multiculture is mix of a lot of societal
phenomena such as religion, culture, language, tradition... One of the elements of multiculture is religion.
Religion is one of several factors guiding parents’ choice of school for their children. Not surprisingly, religion
is a more dominant factor in choice for families from minority faith groups – but even here it is complex, as
parents may wish not only to preserve their religious tradition but also to maintain their cultural identity or to
provide a ‘safe haven’ to protect their children from being treated as different. There are some efforts for
integrating multicultural education into the curriculum. The first question is what and where in the curriculum
this integration can be placed. Namely, the contents in the curriculum can include the ways of reducing
prejudice in treatment and occurrence of certain racial and ethnic prejudice. Secondly, there is the knowledge of
the history of the development of society and the reactions of other ethnic groups. History contains things that
are positive and negative things likewise that need to be known by students in an effort to determine the
condition of the people today. At the same time, racial prejudice is turned on since the beginning of the growth
of children. Namely, the power contained in the association group can eventually be able to reduce prejudice.
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The second element in the structure of multiculture is culture itself. Culture is always associated with what
happens in real life on an intercultural and multicultural scale. For these reasons, school has a significant role in
forming of multicultural school environment. School as an institution of formal education is seen as a gateway
for cultural development for students. As a gateway, the school should have the power to create positive cultural
strategic accordance with the philosophy of the community. If this approach to education was implemented, it
would itself bring about a strong school culture in the face of social problems in the community. In that sense,
students must have readily available resource materials in order to get accurate information. Learning centers,
libraries, and resources should include a variety of resources on history, literature, music, food, folklore, views
of life and art of different ethnic and cultural groups. Ethnic and cultural diversity in schools’ informal programs
should be reflected in assembly programs, classrooms, hallway and entrance decorations, cafeteria menus,
counseling interactions, and extracurricular programs. School dances that consistently provide only one kind of
ethnic music, for example, are contrary to the spirit and principles of multicultural education as are curricula that
teach only about the ideals, values and contributions of one ethnic or religious group. Participation in activities
such as cheerleading, booster clubs, honor societies, and athletic teams should be open to all students. In fact,
the participation of students from various racial, ethnic, and cultural backgrounds should be solicited. Such
activities can provide invaluable opportunities not only for the development of self-esteem, but for students
from different ethnic and cultural backgrounds to learn to work and play together. In the end, we cite Fullan that
in the process of examining the individual and collective settings, it is necessary to contend with both the “what”
of change and the “how” of change. Meaning must be accomplished in relation to both these aspects. It is
possible to be crystal clear about what one wants and be totally inept at achieving it. Or to be skilled at
managing change but empty-headed about which changes are most needed. To make matters more difficult, we
often do not know what we want, or do not know the actual consequences of a particular direction, until we try
to get there. Thus, on the one hand, we need to keep in mind the values and goals and the consequences
associated with specific educational changes; and on the other hand, we need to comprehend the dynamics of
educational change as a sociopolitical process involving all kinds of individual, classroom, school, local,
regional, and national factors at work in interactive ways. The problem of meaning is one of how those involved
in change can come to understand what it is that should change, and how it can be best accomplished, while
realizing that the what and how constantly interact and reshape each other. We are not only dealing with a
moving and changing target; we are also playing this out in social settings. Solutions must come through the
development of shared meaning. The interface between individual and collective meaning and action in
everyday situations is where change stands or falls. (pp 5-6, M. Fullan,2005 third edition)
So we agreed with the well-known fact that the elements in textbooks are not enough to verify the
application of the basic principles of multiculturalism. Instead, the school should respect the basic principles of
multicultural education in order to meet the needs of modern society.
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PEDAGOGICAL STRATEGIES IN THE PRIMARY SCHOOL AND FORMING OF
MATHEMATICAL COMPTENCES IN THE STUDENTS
İLKOKULDA PEDAGOJIK STRATEJILERI VE ÖĞRENCILERIN MATEMATIKSEL
YETERLILIĞIN OLUŞUMU
Maria Petrova TEMNIKOVA1
Abstract
The purpose of this research is to assist the process of development of competences and competencies in mathematics in
the 1-4 Grade students based on well-established characteristics and priorities of the educational pedagogical strategies.
The research presents theoretical concepts related to pedagogy strategies and technologies for education in mathematics of
1-4 graders. Certain specific mathematical competences from Cluster “Numbers” are systematized and presented in the
work as well.
The study proposes a methodology for work with application of elements of established pedagogical strategies for
development of specific mathematical competences and transversal competencies in the course of education in mathematics
in the primary school.
The use of pedagogical strategies with consideration of the concrete mathematical content facilitates the process of
development of specific mathematical competences and transversal competencies.
Over the recent decades the Bulgarian educational system is being modernized, renovated and a new educational paradigm
is being introduced.
Key words: strategy, technology, competence, transversal competency

The purpose of this research is to assist the process of development of competences and competencies in
mathematics in the 1-4 Grade students based on well-established characteristics and priorities of the educational
pedagogical strategies.
Object of the research is the process of education in mathematics in Grades 1 – 4.
Subject of the research are the specifics in implementation of certain pedagogical strategies in the process of
education in mathematics in Grades 1 - 4 aimed at development of correspondent competences and
competencies in the students.
The following tasks were subject of this research:
-

Presentation of main theoretical concepts related to pedagogical strategies and technologies for education in
mathematics in Grades 1 – 4;
- Systematization and presentation of specific competences in mathematics in Grade 1 education;
- Development of different methodology approaches for implementation of elements of established pedagogical
strategies for development of competences and competencies in the process of education in mathematics in the
primary school.
The use of certain pedagogical strategies in mathematics in Grades 1 – 4 arises from the necessity to change the role
of the teacher, the strategies, the technologies, the methodologies, and the approach in the process of education in
mathematics towards enhancing students’ activity in class, their motivation, all-round development and support of the
educational process.
1. THEORETICAL CONCEPTS RELATED TO THE PEDAGOGICAL STRATEGIES AND
TECHNOLOGIES
According to D.O’Shonecey (1979) the strategies present the most common understanding or concepts regarding the
tools necessary to achieve the goals.
There is number of research works and terminology interpreting the idea of pedagogical technology. J.A. Komensky
is the first researcher who presented the educational process in technological order. He raised the idea of development
of a “technological tool” for assisting the process of learning and application of social experience.
J.P. Azarov (1985) wrote that the pedagogical technology includes the methods, the tools and the forms of work, the
pedagogical workmanship of all the participants in the educational process and in the activities performed by each
student.
A.Madzharov (1987) presents the concept for “pedagogical technology” both in broader and narrower aspects.
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Other researchers analyze the concept of the pedagogical technology in the educational practices presenting it
generally in three interconnected hierarchical levels: general pedagogy level (general didactic level); proprietary
methodology level (Object level); local (module) level. (Petrov & Atanassova, 2001).
In order to achieve the objectives of the educational process in mathematics in the primary school as well as the
objectives of this research it was necessary to choose the right strategy, technology, methods, approach and tools for
education.
The teacher had to get familiar with such scientific, technological and methodological experience which lead to
development of his organizational and methodological abilities.
For the purposes of the research a complex pedagogical strategy was applied. It was directed towards forming and
increasing the level of mathematical knowledge, abilities, habits, competences and competencies (including the
transversal competencies).
Based on this complex pedagogical strategy an integral technology for education was developed. This is a technology
in the narrow sense of the word with different levels of generalization as it is used in different methodologies for
development of lessons. In addition, it is related to the methodological system of work only in the area of
mathematics for Grades 1 – 4. (Madzharov, 1987).
This strategy is used on proprietary methodology (mathematical) level because it comprises of methods and tools for
implementation on local level of the content of the text books in mathematics for Grades 1 – 4. Also, this is a
technology for different types of lessons or for their main structural components. The pedagogical strategy subject to
this research will help the young students to acquire knowledge in mathematics as well as to develop new abilities, to
form new concepts and notions, etc. (Petrov & Atanassova, 2001).
According to its specifics and instrumental characteristics, different versions of the pedagogical technology are
applied in the separate stages of the primary school education in mathematics (Selevko, 1998, pp 25-32). The
particular version of pedagogical strategy is chosen based on:
the adopted concept of study (assimilation) – developing strategy;
the orientation of the personal structures - informative strategy (acquiring of mathematical knowledge, skills,
habits, competences and competencies), heuristic strategy – (develops the creative abilities);
on its content and structure – educational strategy;
on the type of guidance of the cognitive activity – programmable education (based on adaptive
programmable guidance with partial application of all other types of strategies from this class)
on the approach to the child – personality oriented strategy;
on the predominant methodology of education – developing, problem resolving, creative strategy;
on the level of modernization of the existing traditional system of education – based on activation and
intensification of the students’ work;
on the level of knowledge of the students – on the higher level more detailed study of the subject is required.
2. SYSTEMATIZATION AND PRESENTATION OF THE SPECIFIC MATHEMATICAL COMPETENCES
In some of my previous works related to the competency approach, the competences and the competencies
(including the transversal competencies), based on theoretical concepts developed by Petrov (2011), the differences
between competence and competency were well explained so this is not included in the present work. The current
research presents the activities related to implementation of strategies during the process of education in mathematics
for students in Grade 1. The research work continued for Grades 2 – 4.
The relations between the specific mathematical competences in Grade 1 based on the State Requirements for
Education and the Mathematics Educational Program for Grade 1 – 4 (2000 - 2003) discovered during the course of
work are presented below:
Relation between the specific mathematical competences from Cluster “Numbers” , Grade 1-4 and the mathematical
competences from the other clusters.
Figure No.1

К1

К2

К3
К4
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К1 - specific mathematical competences from Cluster “Numbers”
К2 - specific mathematical competences from Cluster "Plane figures"
К3 - specific mathematical competences from Cluster "Measurement"
К4 - specific mathematical competences from Cluster "Modeling"
During the process of work through the use of pedagogical strategy the relations between the specific
mathematical competences and the basic terminology studied in Grade 1 were also discovered.
Relation between the specific mathematical competences and the main terminology from Cluster “Numbers” in
Grade 1
Figure No.2
New terminology
Cluster
Numbers

Cluster
Numbers

Specific mathematical
competence
Read and wright, compare
and put in order numbers

Specific mathematical
competence
Capable to do addition and
subtraction
Able to add and subtract
natural numbers up to 20









numbers from 0 to 20
number
digit
units
tenths
one digit numbers
two digit numbers

New terminology













numbers from 0 to 20
units
tenths
one digit number
two digit number
addition
subtraction
addend
sum
minuend
subtrahend
difference

3. WORK METODOLOGY FOR IMPLEMENTATION OF ELEMENTS OF PEDAGOGICAL STRATEGY
FOR WORK ON A PROJECT FOR DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL COMPETENCES AND
COMPETENCIES IN GRADE 1
One option for implementation of this strategy in Grade 1 is the topic “Addition and subtraction of numbers
up to 20”, Cluster “Numbers”. (Petrova, 2003, pp 58-68)
First stage – Topic of the project.
It is important the children receive sufficient motivation to choose the topic of the work project. Several topics
shall be offered for work in class: “In the book shop”, “In the grocery”, “In the pet shop”, “In the sport shop”,
“In the bakery”. The children make their choice for topic of the project.
Second stage – aim of the project
The following aims can be set up: To build specific mathematical competences in the young students; to learn
the measuring unit for value – leva; to express the result of the measured value by named number; to be able to
perform addition and subtraction of natural numbers up to 20, to be able to perform addition and subtraction of
measuring units for value – leva.
Thus the students developed a transversal competency.
Third stage - appurtenance to the content of the educational program
The purpose of the project is to facilitate the process of learning of the measuring unit for value – leva, as well
as addition and subtraction of numbers up to 20 The cognitive experience of the children gathered so far during
their work on the lesson “In the shop” (Bogdanova, Nikova & Georgieva, 2008, p 118) is used in the course of
execution of the project. So the work on the project will start after getting the children familiar with the content
of the correspondent lesson from the text book.
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Forth stage – information structure
Getting familiar with different goods in the shop and their prices; Compose text tasks based on the available
data from the Grocery shop and compose text tasks based on given mathematical expression.
Fifth stage – information availability
The data used for the purposes of the project shall be made available during the visit in the Grocery shop.
Sixth stage – organizational aspects: duration of the preparation work – 3 days; form of work – team
work.
Seventh stage – activities required for execution of the project
Organize a visit to the grocery shop for the entire class. The visit is organized as excursion. The purposes and
the tasks shall be clearly communicated to the children in advance. The purpose is a visit in to a grocery. The
tasks are as follows: to get familiar with the goods in the shop; to wright down the result and namely to put in a
table format in their work sheets the fruits and the vegetables for sale in the shop as well as their prices. This is
the stage for information studying, gathering and processing. The young students fill in the tables. During the
next stage they perform a summary of the results: what kind of fruits and vegetables have been discovered and
written down, is there data duplication for the same item. After completion of the verification work the types of
fruits and vegetables and their prices shall be written down in a blank table. The teacher then leads an open
discussion regarding the identified types of goods and their prices.
The aim of the next stage of the work is to plan and present the activities that need to be performed. These
activities shall be presented to the children in the form of well formulated tasks. The class is divided on several
teams with 6 members each. The teams shall choose their preferred kind of fruits and vegetables as well as their
prices and shall copy the results of the respective goods from the summary table into their own tables on the
work sheets. Each team shall produce pictures of the chosen fruits and vegetables and shall stick them on the
work sheets.
The students shall be required to solve the following mathematical tasks:
Task 1: Using the picture prepared by you create and wright down mathematical tasks whose solution is
governed by the below model:
lv. +

lv. =

lv.

lv. -

lv. =

lv.

Task 2: If you were in a position of 10 lv, what would you be able to buy from the grocery?
Task 3: If you were in a position of 20 lv, what would you be able to buy from the grocery?
The children compose task options in the process of solving of Task 1, Task 2 and Task 3 and wright them down
in their work sheets.
The students finalize their projects. The team members lead internal discussions regarding: proposals for task
resolving alternatives; identification of potential mistakes and their correcting.
Eighth stage – presenting the projects.
The projects shall be prepared and presented in a preliminary agreed format. The tables with information, the
pictures and the composed tasks shall be presented in a folder. Each team present its work in front of the class.
The pictures and the tables could be also introduced in the form of presentation slides. This would facilitate
presentation of the work and the students will get better understanding about the performance of each team. This
will provoke the interest to the results of other teams’ work.
Ninth stage – assessment and discussions
The students will make an assessment of their own work and of the work of their classmates. The mistakes shall
be pointed out and corrected with great delicacy and valid arguments. The good work shall be noted and
encouraged. At the end, the participants shall formulate correspondent conclusions. The children’s ability for
assessment and self-assessment are getting improved in the process.
Tenth stage – results
Summarize the results of the work
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4. RESULTS OF THE RESEARCH
One of the most important results from the work on this project is forming of specific mathematical
competences as well as transversal competency in the first graders. The children are free to choose the topic of
the project. They apply and additionally develop their knowledge and skills acquired so far. The activity
oriented and pragmatic nature of the pedagogical strategy for work on projects forces the students to seek
effective solutions of mathematical tasks from the real life. The knowledge of the students is getting improved
and in parallel the following specific mathematical competences are developed: numbers up to 20; addition and
subtraction with numbers up to 20; the terminology for value (price) and measuring unit – leva; modelling of
situations described by the relations “with more than”, “with less than” using mathematical expressions;
description of situations from the real life using mathematical model (tasks that involve selling and buying) and
to compose and solve text tasks; to compose tasks based on mathematical expressions.
The use of pedagogical strategy in the process of work on projects helps the students to form:
-

transversal competency “Autonomy and Responsibility” - the students become more disciplined and
perform their work calmly, they pay attention and use the advices and the instructions, present their work
and the results in organized and pre-formatted manner, cooperate – team work for solving the task assigned
to the team, express their willingness to jointly overcome difficulties and conflicts, develop the ability to
choose and make decisions, to be informed – to be able to seek and use by himself other sources of
information;

-

the transversal communication competency- to be able to listen other team member without interrupting
him, to ask questions, to describe clearly and unambiguously the way they completed their work, to be able
to give an opinion in proper manner and in suitable moment;

-

transversal organization competency – to complete the work they started, to plan their work, to be able to
make self-assessment, to be able to correct his mistakes;

-

transversal cognitive competency for information processing - to be able to study a data base, to be able to
make the difference between the essential and the secondary, to be able to analyze, to compare, to
synthesize, to be able to decode information – to be able to transfer from one language and semantic system
to another, to be able to do adequate assessment and self-assessment.

Conclusions: Taking into consideration the respective mathematical content, the use of pedagogical strategies
facilitates the process of development of specific mathematical competences and transversal competencies in the
Grade 1 students.
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BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ULUSAL VE
ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA TALEPLERİ,
BEKLENTİLERİ VE BU PROGRAMLARA UYGUNLUKLARININ İNCELENMESİ
ANALYZING THE DEMANDS, EXPECTATIONS, AND SUITABILITY OF COMPUTER
SCIENCE DISTANCE LEARNING STUDENTS FOR NATIONAL AND INTERNATIONAL
EXCHANGE PROGRAMS
Cenk ATLIĞ1
Özet: Günümüzde eğitim yediden yetmişe tüm yaş gruplarına yayılmış bir yelpazededir. Benzer şekilde fen
bilimlerinden, sosyal bilimlere kadar hemen her alanda eğitim imkanı bulunmaktadır. Örgün, yaygın ve hatta sargın
eğitim yöntemleri kullanılarak eğitimin çeşitli yöntemlerle sunulmaktadır. Bu çalışmada, Bilgisayar Bilimleri alanında
eğitimlerini Uzaktan Eğitim yöntemi ile sürdüren öğrencilerin Ulusal ve Uluslararası öğrenci değişim programlarından
yararlanması konusunda inceleme ve değerlendirmeler bulunmaktadır. Bu öğrencilerin talepleri, beklentileri konusu
hakkında bilgiler verilecektir. Yapılan değerlendirmelerde, Tunca Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığının 2008
ile 2014 yılları arasında eğitimlerini uzaktan eğitim ile sürdüren öğrenciler arasında yapılan çalışmalar değerlendirmeler
kullanılarak oluşturulmuştur. İnceleme sonucunda, uzaktan eğitim öğrencilerinin değişim programlarından yararlanma
ihtiyaçları bakımından Bilgisayar Bilimleri öğrencilerinin Sosyal Bilimler öğrencilerine göre gelişmiş donanım
olanakları bulunan kurumlara doğru değişimde bulunmaları ve ileri düzeydeki akademik kadrolu kurumların fırsatlarını
yerinde değerlendirmelerinin diğer avantajlardan daha ön plana çıktığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, öğrenci değişim programları, Bilgisayar Bilimleri öğrencisi

Abstract: Nowadays education is available for all age groups. Similarly, education is available from natural sciences to
social sciences. Formal education, non formal education and informal education are available currently. In this study,
there is research and evaluation about student exchange programs for distance education Computer Science students.
Requests, expectations and suitability of distance learning students will be provided. These evaluations conducted on
Tunca Vocational High School Computer Programming students between 2008 and 2014. Based on observations and
analysis of the processed data, we have found that distance education students in Computer Science consider most about
destination institutions with high quality equipment and also distinct international academic staff.
Keywords: Distance learning, student exchange programs, Computer Science student

1.GİRİŞ
Eğitim yöntemleri çok farklı şekilde uygulanabilmektedir. Eğitimden bahsedildiğinde ilk akla gelen
yöntem örgün eğitimken, yaygın eğitim, sonrasında ise sargın eğitim isimli eğitim yöntemleri bulunmaktadır
[1]. Verilen eğitimin kalitesini arttırmak için çeşitli imkanlar kullanılabilmektedir. Öğrenciler, öğretmenler,
okul, toplum özelliklerini düzenleyerek geliştirmeler yapılabilmektedir [2].
Kaliteli bir eğitim alınmasına destek olan faaliyetlerden birisi, öğrencilerin yurtiçi ya da yurtdışı
öğrenci değişim programlarından yararlanılmasıdır. Değişim programları sonucunda kazanılabilecek avantajlar
arasında daha gelişmiş teknoloji kullanma, farklı kültürlerle tanışma, özgeçmişi geliştirmeninde aralarında
bulunduğu birçok fırsattan yararlanılabilmektedir [3]. Haberleşmenin ve ulaşımın kolay bir hale geldiği, ülke
sınırlarının geçmişe göre daha basit bir şekilde geçilebildiği bir ortamda, gerek nitelik, gerekse de nicelik olarak
çok çeşitli öğrenci değişim programları bulunmaktadır. Öğrencilerin yoğun olarak yararlandıkları öğrenci
değişim programlarından Avrupa Birliği ERASMUS+ programı [4], DAAD programı [5], Renault vakfı [6] gibi
uluslararası kuruluşlar aracılığı ile yapılan öğrenci değişimlerinin yanında, Mevlana programı [7] ve
Üniversitelerin kendi anlaşmaları çerçevesinde öğrencilere sundukları değişim programları bulunmaktadır.
1970’li yıllarla birlikte Bilgisayar Bilimleri alanı hızla popüler bir hale gelmiştir. Buna paralel olarak,
dünya çapında ve farklı alanlarda faaliyet gösteren kurumlar bilgisayar sistemlerinin kullanımına ihtiyaç
duymuştur. Bilgisayar kullanımının önemi artması sonucu, çok farklı türde eğitim kurumu Bilgisayar Bilimi
alanında eğitim sunmaya başlamıştır [9]. Devam eden süreçte, işleri olup çalışan kişilerin boş zamanlarında
eğitim alabilmelerine olanak sağlamak, sağlık engeli olan kişilere ise daha kolay bir şekilde eğitim
olanaklarından yararlanma fırsatı sağlamak amacı ile İnternet üzerinden uzaktan eğitim ile alternatif bir şekilde
Bilgisayar Bilimi konusunda olanaklardan yararlanılması sağlanmıştır [10].
Tunca Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Merkezi üzerinden eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmek üzere 2008 yılından itibaren öğrenci almaya
1
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başlamıştır. Bu tarihten itibaren eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren birimin, öğrencilerinin çoğunluğu Türkiye
içinden olmakla birlikte, yurtdışından da çeşitli öğrencileri bulunmaktadır. Mezunlarının da bir kısmı birimden
diploma aldıktan sonra yurtdışında hayatını sürdürmektedir [11].
Öğrenci değişim programları öğrencilere birçok avantaj sağlamaktadır. Diğer taraftan, bahsi geçen
değişim programlarının büyük çoğunluğu örgün eğitim alan öğrencilere uygulanmaktadır. Örneğin, Avrupa
Birliği’nin değişim programlarını içeren ERASMUS+ programından [4] yararlanılabilmesi için mutlaka örgün
eğitim öğrencisi olunması gerekmektedir. Farklı insanlarla bir araya gelme, öğrenci/öğretim elemanı
etkileşimini farklı ortamlarda yaşama gibi olanaklardan yararlanmak için bu fırsattan yararlanmak istemektedir.
Bu çalışmada, Bilgisayar Bilimleri alanında eğitimlerini Uzaktan Eğitim yöntemi ile sürdüren
öğrencilerin Ulusal ve Uluslararası öğrenci değişim programlarından yararlanması konusunda inceleme ve
değerlendirmeler bulunmaktadır. Bu öğrencilerin talepleri, beklentileri ve uzaktan eğitim programlarının
değişim programlarına uygunluk yapısı konusu hakkında bilgiler verilecektir.
Çalışmanın bundan sonraki kısımları şu şekilde devam etmektedir. İkinci bölümde, öğrenci değişim
programları hakkında bilgiler verilmektedir. Üçüncü bölümde Bilgisayar Bilimleri alanında öğrencilerin ihtiyaç
duyabilecekleri özel bilgilere yer verilmektedir. Dördüncü bölümde öğrenciler arasında yapılan incelemeler ve
kıyaslamalara yer verilmektedir. Beşinci bölümde sonuç ile çalışma sonlandırılmaktadır.
2. ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Değişim programları sayesinde, öğrenciler mevcut okullarında eksik kalan eğitim konularına ulaşma
fırsatı bulma, yeni ve çeşitli alanlarda araştırma yapabilmektedir. Ayrıca, farklı kültürlerdeki insanlarla
tanışabilmekte ve kendi başına yaşayabilme ve sağlıklı iletişim kurma yeteneklerine kavuşmaktadır [12].
Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor programı [4] çerçevesinde çok farklı şekilde olanaklar
öğrencilerin değişim programları aracılığı ile Avrupa Birliği üye ve diğer anlaşmalı ülkelerdeki kurumlara
gitmelerine olanak sağlamıştır.
Erasmus programının sağladıkları olanakların en güncel bilgileri, Avrupa Komisyonunun
22.Eylül.2014 tarihli, Erasmus programı etki çalışmasında çok çarpıcı bilgiler açıklanmıştır [13]. Öne çıkan
bilgiler arasında Erasmus programına katılan öğrencilerin özellikle ilk işlerini bulma ve kariyer geliştirme
konusunda daha avantajlı oldukları gözlemlenmiştir. Ayrıca, yurtdışında iş bulma konusunda daha başarılı
oldukları, bunun sonucunda işsiz kalma olasılıklarının azaldığı görülmüştür. Erasmus programı dünyada 1987
yılından itibaren uygulanmaya başlanmış, Türkiye’de ise 2004 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’den
100 bine yakın öğrenci Erasmus programı çerçevesinde değişim programlarından yararlanmıştır. Tablo 1’de
Erasmus programına katılan ülkelerde program sayesinde öğrenciler için ortaya çıkan belli başlı gelişmeler
gösterilmektedir [13].
Tablo 1 Erasmus programına katılan ülkelerde öğrenciler için ortaya çıkan belli başlı
gelişmeler
Değişim Konusu

Miktar

Yurtdışında çalışma yeteneğinin gelişmesi

%85

Kolay iş bulma oranı

%70

Yeteneklerin gelişim oranı

%81

Uzun süreli işsizlik riskinin azalması

%50

Mezuniyetten 5 yıl sonra işsizlik oranı azalması

%23

İşyeri değiştirme kapasite oranı

2 kat fazla

Mezuniyet sonrası yurtdışına taşınma artışı

%17

Öğrencilik sırasında yurtdışında yaşama isteği artışı

%20

Eş/sevgililerin farklı milletten olma artışı

%20

DAAD, Alman akademik değişim servisi olarak faaliyet göstermektedir [5]. 1925 yılında faaliyete
geçen kurumdan şu ana kadar 2 milyona yakın kişi destek almıştır. Alınan destekler arasında öğrenci değişim
programları da bulunmaktadır. Yalnızca 2013 yılında DAAD olanaklarından yararlanarak Türkiye’den 651 kişi
Almanya’da öğrencilik ve araştırma faaliyetlerinde bulunma olanaklarından yararlanmıştır [14].
Renault vakfı öğrencilerin Türkiye üzerinden yararlanabileceği bir diğer yurtdışı olanaktır [6]. Renault
vakfı 2001 yılında kurulmuş olan bir program olup, yükseköğretim alanında kalitenin gelişmesi konusunda
olanaklar sağlamaktadır. Daha çok otomotiv alanında teknik konular ve yönetim alanında olanaklar
sunmaktadır. Fransızca bilenlerin daha fazla olanaklara sahip olduğu bir programdır.
Türkiye içerisindeki kurumlar tarafından sunulan programlar arasında Mevlana programı [7]
bulunmaktadır. 2011 yılında yasalaşarak yürürlüğe giren Mevlana programında yurtiçi ve yurtdışında bulunan
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eğitim kurumları arasında öğrenci değişimi gerçekleştirilebilmektedir. Programın bir diğer özelliği ise öğrenci
hareketliliklerinin belirli bir coğrafya ile sınırlı olmaksızın, tüm dünya için mümkün olabilmesidir [15].
Yukarıda belirtilen öğrenci değişim programlarına ilaveten, Üniversitelerin ikili anlaşmaları
çerçevesinde öğrencilerine öğrenci değişim programlarından yararlandırabilme fırsatları bulunmaktadır. Bu
yolla ABD, Türki Cumhuriyetler, Avrupa ülkeleri, Afrika gibi çok farklı bölgelerde öğrenci değişimi
gerçekleştirilebilmektedir [16].
Türkiye’deki öğrencilerin yararlanabileceği çoğu öğrenci değişim programı burada bahsedilmiştir. Tek,
tek listelendiğinde birçok farklı öğrenci değişim olanağı bulunmasına rağmen, bunlardan hemen, hemen hiçbiri
uzaktan eğitim öğrencilerinin değişim programlarından yararlanmasına olanak vermemektedir [4, 5, 6, 15, 16].
Bu durum, uzaktan eğitim öğrencileri için önemli bir engel oluşturmaktadır.
3. BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM İHTİYAÇLARI
Öğrencilerin eğitim almak için ortak beklentileri bulunmaktadır. Bunlar arasında kendi alanında bilgi
birikimini geliştirme, yeni alanlar hakkında bilgi alma, çevresini geliştirme gibi ortak özellikler bulunmaktadır.
Diğer taraftan, farklı bölüm öğrencilerinin, diğer bölüm öğrencilerine göre farklı beklentileri de bulunmaktadır.
Bu bölümde Bilgisayar Bilimlerindeki öğrencilerin belli başlı ihtiyaçlarına değinilecektir.
Bilgisayar Bilimleri öğrencileri tasarım yapmak, test gerçekleştirmek, konfigürasyon yönetmek gibi
teknik becerilerin yanında, kişisel beceriler ve profesyonel yeterliliklere de sahip olması gerekmektedir [17].
Bahsi geçen konulara somut örnek olarak, öğrencilerin sunuş programlarını kullanabilmesi, simülasyon alanında
bilgilere sahip olması, görüntü uygulamalarını kullanabilmesi, İnternette bilgiye etkin bir şekilde ulaşabilmesi
gibi örnekler bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin algorithma konusuna hakimiyeti, bilgisayar ağları tecrübeleri,
veritabanı alanında teorik ve pratik eğitimi, ve program yazma kabiliyetleri önemli yer tutmaktadır.
Bilgisayar Bilimleri alanında öğrenci beklentilerinin araştırıldığı bir araştırma da [18] dır. Bu
çalışmada, bilgisayar bilimleri ve mühedisliğinin çokdisiplinli yapısı ve diğer alanlar ile ilgileri ortaya konulup,
bu alanın birçok farklı bilim dalı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bir yapıda faaliyet gösterdiği
açıklanmıştır. Aynı çalışmada çoğu bilgisayar programının benzer konuları ele aldığını ancak ortak çalışmaların
ve verimliliğin artması konusunda çeşitli kurum ve kuruluşların gelişmeye ön ayak olduğuna değinilmiştir [19,
20]. Benzer çalışmalar Türkiye’de de TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir [21].
Bilgisayar Bilimleri öğrencileri üzerinde yapılan çalışmalardan bazıları da, bu öğrencilerin temel bilim
alanlarındaki derslere olan ilgilerini kıyaslamak üzere yapılmaktadır. Bu çalışmalardan [22] de, biyoloji ve
kimya dersleri bakımından Bilgisayar Bilimleri öğrencileri ile diğer bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik
(STEM [23]) öğrencileri kıyaslanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda Bilgisayar Bilimleri öğrencilerinin diğer
STEM öğrencilerine göre daha farklı özellikte ihtiyaçları olduğu tespit edilmiştir.
4. İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELER
Bu çalışmada Tunca Meslek Yüksekokulunda eğitim öğretim faaliyetlerini uzaktan eğitim yöntemi ile
sürdüren Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencileri üzerinde araştırmalar yapılmıştır. 2008 ile 2014 yılları
arasında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren öğrenci ve mezunlardan bilgiler; anket, telefon konuşmaları, eposta ve bireysel mülakaatlar ile tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan öğrenci yapısı
Tablo 2’de görülmektedir.
Öğrencilerin üniversite dışında yapılacak değişim programlarına ilgi oranları, değişim programında en
çok ilgilerini çeken konular, yabancı dile olan ilgileri, bilime olan alakaları, aileye olan bağımlılıkları ve
Bilgisayar Biliminde yapılabilecek bir öğrenci değişim programında en çok hangi alanlarda kendilerini
geliştirmek istedikleri konularında incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda Şekil 1 ve Tablo 3’te
gösterilen sonuçlar elde edilmiştir.
Tablo 2 İncelenen Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Profili
Özellik
Yaşanılan Ülke
(Öğrencilik Sırasında)
Yaşanılan Şehir
(Öğrencilik Sırasında)
Yaşanılan Ülke
(Mezuniyetten Sonra)
Yaşanılan Şehir
(Mezuniyetten Sonra)
Mezun Olunan Lise

Tür 1

Tür 2

Diğer

Türkiye

215

Diğer

8

–

Edirne

42

İstanbul

116

Diğer

Türkiye

208

Diğer

15

–

Edirne

35

İstanbul

132

Diğer

56

Düz Lise

108

Meslek
Lisesi

79

Diğer

36
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Tablo 3’te Tunca MYO Bilgisayar Teknolojisi öğrencilerinin değişim programlarında elde etmeyi
arzuladıkları başlıca özellikler gösterilmektedir. Öğrenciler değişim programlarından yararlanarak kendi alanına
özel fırsatlar olan; yazılım geliştirme yeteneklerini arttırma, bilgisayar ve laboratuvar gibi olanakları yüksek
birimlerde bulunma fırsatı yakalama ve bilgisayar alanında meşhur bilim insanları ile birlikte olma gibi konuları
hedeflemektedir. Ayrıca, değişik kültürler hakkında bilgi sahibi olma ve yabancı dil konusunda kendilerini
geliştirmeyi de hedeflemektedir.
Tablo 3 Tunca MYO Bilgisayar Teknolojileri Öğrencilerinin
Değişim Programında Elde Etmek İstedikleri Başlıca Özellikler
Elde Edilmek İstenen Başlıca Özellik
Açıklama
Yazılım Geliştirme Yeteneğini Arttırma
Farklı kurumda eğitim alma olanağına sahip olarak, alternatif yazılım
geliştirme yaklaşımları öğrenme isteği
Farklı Kültürleri Tanıma
Gerek gidilecek ülke vatandaşları, gerekse de benzer şekilde gelen
yabancıları tanıma arzusu
Yabancı Dilleri Geliştirme
İngilizce, Fransızca, Lehçe, İspanyolca, v.b. dilleri daha iyi öğrenme
arzusu
Donanım İmkanı Yüksek Kurumlarda Bulunma
Gidilecek kurumda bilgisayar ve laboratuvar gibi olanakların gelişmiş
özellikte olma durumu
Alanında Ünlü Bilim İnsanları ile Birlikte Olma
Gidilecek kurumda kendi alanında öncü kişilerle birlikte olma arzusu

Şekil 1’de gösterilen incelemede, Tunca Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümündeki
öğrencilerinin dokuz farklı Bilgisayar ile ilgili konudaki kendi düşünceleri tespit edilmiştir. Bahsi geçen konular
incelendiğinde, öğrencilerin en fazla sunuş programlarını kullanma ve kelime işlem programlarında kendilerine
güvenlerinin en fazla olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, öğrencilerin kendine en az güvendiği alan olarak
simulasyon programları öne çıkmaktadır. Ayrıca, bilgisayar ağları, veritabanı ve program yazma konusunda
kendilerine güven konusunda önemli eksiklikler görülmektedir. Bununla birlikte, sunuş programları da
güvensizliğin önde geldiği alanlardan bir diğeridir.
Burada görülen öğrenci çekincelerinden önemli bir sebep, öğrencilerin eğitimleri sırasında gelişmiş
bilgisayar ve laboratuvar ortamlarından yararlanma olasılığına sahip olamamalarıdır. Diğer bir sebep ise,
öğrencilerin farklı akademisyen ve değişik öğrenciler ile bir araya gelerek, değişik bakış açıları kazanamamaları
nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Şekil 1 Öğrencilerin bilgisayar alanında kendilerine güven oranları
Bilgisayar Bilimi öğrencileri arasında yapılan inceleme sonrası, donanım imkanı yüksek kurumlarda
bulunma konusunun ve alanında ünlü bilim insanları ile birlikte olma arzusunun, sosyal bilimler alanındaki
öğrencilere göre daha ön plana çıktığı görülmüştür. Bunun sebepleri arasında bilgisayar biliminde öğrencilerin
sosyal bilimlere göre daha fazla bilgisayar ve laboratuvar ortamına ihtiyaç duyması gerçeği bulunmaktadır.
Sosyal bilimlerde temel bir bilgisayar sistemi verilecek eğitim için yeterli olabilirken, bilgisayar bilimlerinde
ise, çağın en son teknolojik gelişmelerinin doğrudan takip edilmesi beklenmektedir.
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Alanında ünlü bilim insanları ile birlikte olma arzusu konusuna gelindiğinde, sosyal bilimler alanında
da yurtdışında çok önemli bilim insanları bulunmakta ve bunların görüşlerini almak yararlı olmaktadır. Diğer
taraftan, sosyal bilimlerin birçok alanında kurum ve devletlerin kendi politikaları bulunmaktadır. Bu doğrultuda,
yabancı bir ülkede alınacak sosyal bilimler eğitimi yararlı ancak çoğu zaman mevcut bilgilerle çelişen bir yapıda
ortaya çıkabilmektedir. Aynı konunun farklı bakış açıları ile incelenmesi yararlı olmakla birlikte, sosyal
bilimlerin bu yapısı dolayısı ile öğrencilerin yurtdışı değişim programlarında bir numaralı önceliği arasına,
alanında ünlü bilim insanları ile birlikte olma düşüncesi ile çelişmektedir. Diğer taraftan, bilgisayar bilimi büyük
ölçüde yurtdışına bağımlıdır. Bununla paralel olarak, bilgisayar biliminde çalışan birçok değerli bilim insanı
yurtdışındaki kurumlarda görev yapmaktadır. Bu sebepten ötürü, bilgisayar bilimi öğrencileri sosyal bilimler
öğrencilerine göre alanında ünlü bilim insanları ile birlikte olma arzusu daha fazladır.
5.SONUÇ
Bu çalışmada bahsedildiği gibi çok çeşitli öğrenci değişim programları bulunmaktadır. Diğer taraftan,
bunların tamamına yakını uzaktan eğitim öğrencilerine kapalı olması bu öğrenciler için çok önemli derecede düş
kırıklığına sebep olmaktadır. Mevcut değişim programlarının hiç değilse küçük bir kısmının uzaktan eğitim
öğrencilerine açılması sayesinde, öğrencilere kendilerini geliştirme fırsatı verilebilecektir. Bu sayede ayrıca,
uzaktan eğitim programlarına olan ilgi de arttırılabilecektir. Bunlara ilave olarak, mevcut uzaktan eğitim
öğrencileri değişim programlarından yararlanmak için eğitime daha fazla ilgi göstererek okul performanslarının
gelişmesi sağlanabilecektir. Bilgisayar Bilimleri uzaktan eğitim öğrencilerinin örgün eğitimden farklı olan
eğitim sistemi ile her olanaktan aynı şekilde yararlanmasına izin verilmese bile, kendilerine belirli kontenjan
ayrılarak değişim programlarından yararlanabilmeleri hem programdan yararlanan öğrencilerin eğitim kalitesini
arttıracak, hem de mevcut eğitimlerine daha motive olmuş bir şekilde çalışacaklarını göstermektedir. Bu konuda
yapılabilecek gelecek çalışmalar arasında, öğrenci değişiminde karar veren kurumlara durumun önemi açıklanıp,
ortak çalışmalar yapılması yararlı olacaktır.
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PRESENTATION OF HEALTH PROFESSIONS AT MEDICAL COLLEGE OF TRAKIA
UNIVERSITY - STARA ZAGORA
STARA ZAGORA - TRAKYA ÜNIVERSITESI TIP KOLEJI - SAĞLIK MESLEKLERININ
TANITIMI
Hristina Mılcheva1, Marıya Dimova2
Abstract:
The training of health professionals in Bulgaria has a long tradition and dates back to the early twentieth century with the
establishment of the first school for nurses in Sofia. The long historical path of schools that train health professionals is
filled with periods of difficulties and successes. In Bulgaria and worldwide the training of health professionals is subject to
periodic reform imposed on the basis of the increased demand for quality health care. At present, the development of the
health professions in the country complies with the European directives and strategies, especially after the accession of
Bulgaria to the European Union in 2007, due to the need for synchronization of training and bringing its parameters to
those in European countries. Changed is the length of the training and the volume of professional training in quantitative
and qualitative aspects and introduced are new courses aimed at health promotion, communication, law, social, ethical and
cultural aspects of the profession. The emphasisis is placed on integrated care and holistic approach to the patient. In the
current situation in Bulgaria there are ten universities, which educate health professionals as Trakia University - Stara
Zagora is one of the unique universities in Bulgaria because there are more than 10 specialties in each of the main areas of
higher education. It takes a leading third place in the country, and is rated among the top 10 charts in Europe. Medical
College of Trakia University has a long 67-year history. At present the specialties at the Medical College are:
"Rehabilitation therapist", "Medical laboratory assistant", "Geriatric care" and "Paramedic", the duration of training is 3
years. The aim of the study is to make a comparison of the currently available medical specialties at the Medical College of
Trakia University with the national and international standards and requirements, and to research their relevance. As a
result, based on legal and other documents and studies, a study and analysis are done of the stages of development of the
training of health professionals in Bulgaria, its duration, the volume of professional training, and educational background.
An analysis and comparison were conducted of currently available courses at the Medical College of Trakia University
with national and international standards as well as their relevance. The conclusions are that the results show that the
training of health professionals at the Medical College of Trakia University in Stara Zagora is fully compliant with national
and European requirements and standards, and it meets the criteria for professional training in quantitative and qualitative
terms.
Keywords: education, health professions, Medical College of Trakia University, specialties

Traditions in the training of health professions - a brief history
Training of health professionals in Bulgaria has long traditions and dates back to the early twentieth
century with the establishment of the first school for nurses in Sofia. Gradually over the years such
schools for health professions have been also founded in other cities of the country, which is related to
the need to provide health care for people at every stage of their lives. The long historical path of schools
that train health professionals is filled with periods of difficulties and successes. This also applies to the
medical school in Stara Zagora, now Medical College, which has 67 years history.
The aim of the study is to make a comparison of the currently available medical specialties at the
Medical College of Trakia University compared to the national and international standards and
requirements, and to study their relevance.
Development of health professions:
In Bulgaria and worldwide the training of health professionals is subject to periodic reform imposed on
the basis of the increased demand for quality health care. The process of the reform of the healthcare
system is particularly dynamic in recent years. While maintaining some traditions of innovations, the
training of health professionals is placed on a qualitatively new basis. The basic parameters of training
are established with regard to the duration and volume of professional competencies, and level of
education graduates.
Duration of education:
The initial period of training is one year, gradually increasing over the years and at present it is three or
four years depending on the specialty.
Volume of professional trainin:

1
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The volume of professional training changes in quantitative and qualitative terms. Introduced are new
courses focused at health promotion, communication, and law, social, ethical and cultural aspects of the
profession. Тхе emphasis is placed on integrated care and holistic approach to the patient.
Educational qualification:
It is changed from secondary education to higher education, a bachelor degree at this stage.
Development of health profession:
After 1997 the legislation was changed in accordance with the increased requirements for training of
health professionals, due to the reform of the health system and the growing needs of the population for
quality health care. A leading factor in the implementation of reforms is the requirements of the
European Union for the training of the regulated professions.
Implementation of higher education in the health professions in Bulgaria is realized through advisory
technical assistance of experts from Belgium and France during the period 1996 – 1999. There have been
held a number of seminars and trainings for the teachers in the institutes for education of health
professionals under the PHARE program which helps for the preparation of new curricula and programs.
As a result of an international project the medical schools changed into university structures - Medical
colleges. The educational qualification of health professionals has changed into a higher education
degree "Bachelor". Created were Faculties of Public Health for the training of executive staff - senior and
chief nurses in the healthcare system, and Health care teachers.
All this is in line with European directives and strategies, especially after the country's accession to the
European Union in 2007. The change the European Union directive on the training of nurses and
midwives, and the need to synchronize training and bringing its parameters to those in European
countries, impose new reforms. Bulgaria's membership in the European Union since January 2007 sets
new requirements for the country in all spheres of public life.
In the field of public health and health some changes are made again, both statutory and professionally.
The training in the health professions is consistent with opportunities for educational mobility in Europe.
In the modern conditions the strategies "Europe 2020 for smart and sustainable growth" and "Horizon
2020" are leading for the development of the scientific research in order to improve the health and wellbeing of people. This applies particularly for health professions that are targeted to people's health.
Admission requirements for health professions in Trakia University:
1 The admission in Trakia University for all health professions is after completed secondary education –
after 12th grade.
2 In some specialties, such as "Rehabilitation therapist" there are additional requirements - examination
in Sport.
3 The leading exam is Biology or test and a written examination in Biology or Bulgarian language.
In the current situation in Bulgaria there are ten universities, which train health professionals as Trakia
University - Stara Zagora is one of the unique universities in Bulgaria, because there are more than 10
specialties in each of the main areas of higher education. It occupies the leading third place in the
country, rating among the top 10 places in the European rankings.
The specialties at Medical College are:
1. Rehabilitation therapist:
Specialty "Rehabilitation therapist" for "professional bachelor" degree is accredited by Decision of the
National Agency of Assessment and Accreditation from 09/06/2011 with accreditation validity for six
years and capacity of 120 students.
Rehabilitation therapist is a medical specialist, graduated from Medical College and received a
diploma of higher education degree "professional bachelor" with professional qualification
"Rehabilitation therapist"
Training is full time, duration- 3 years. After graduating the rehabilitation therapist can find
professional realization in hospital and outpatient care - the cabinets in physical therapy, massage and
physiotherapy, in specialized clinics and wards, diagnostic and health centers, convalescent homes,
hospitals resort and spa center, in kindergartens, homes and schools, sports centers and etc.
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Due to the development of the private health sector in the country and the creation of new
structures, the demand for rehabilitation therapists is growing. There is a great interest of foreign
students, mainly from Turkey and the Republic of Macedonia.
2. Medical laboratory assistant:
Specialty "Medical laboratory assistant" for "professional bachelor" degree is accredited by Decision of
the National Agency of Assessment and Accreditation from 09/06/2011 with accreditation validity for six
years and capacity of 90 students.
Medical laboratory assistant is a medical specialist, graduated from Medical College and received
a diploma of higher education degree "professional bachelor" with professional qualification "medical
laboratory assistant".
Training is full time, duration- 3 years.
The admission to the college for specialty “Medical laboratory assistant” is performed by passing a
competitive examination, written test or written examination in Biology in two sessions- April
(preliminary) and July (regular) or based on the assessment of the state matriculation exams in Biology
of the high school diploma.
After graduation the medical laboratory assistant can find a professional realization in hospitals and
outpatient care, clinical, microbiological, histological, parasitological and other laboratories.
Due to the development of the private health sector in the country and the development of new private
structures, respectively laboratories, medical laboratory assistant demand increases.
Nowadays, the continuously growing demand for healthcare professionals both-nationally and globally,
creates conditions for their successful implementation in our country and abroad.
Major "Geriatric care" for "professional bachelor" degree is new to the country and Medical College at
Trakia University, Stara Zagora launches it for the first time. It is accredited by Decision of the National
Agency of Assessment and Accreditation 2013, with capacity of 60 students.
Geriatric specialist is a medical specialist, graduated from Medical College and received a diploma
of higher education degree "professional bachelor" with professional qualification "geriatric specialist."
Training is full time, duration-3 years.
The admission is based on the assessment of the state matriculation exams in Biology of the high school
diploma or Biology test.
After graduating geriatric specialist can work at homes for elderly people, social home patronage, day
care centers for elderly people, geriatric units in the hospital and outpatient care, institutions providing
care for elderly people at home / home care /, rehabilitation centers, hospices, other geriatric-oriented
units and freelance work in the country and abroad.
Geriatrics (Greek: geron – “old man” and iatreia - “treatment”) is a science of diseases of adults and
the elderly: diagnosis, typical course of the disease, treatment methods for social rehabilitation. Subject
of geriatrics are diseases starting at earlier age periods as well as the specific gerontological diseases.
Geriatrics deals with problems especially in the field of internal medicine, orthopedics, neurology and
psychiatry (geronto -psychiatry). Geriatrics is called to help the elderly and very elderly people to lead a
better life.
4. Paramedic for emergency centers
Since 2014 Medical College Stara Zagora opens new specialty "Paramedic" for "professional bachelor"
degree with admission of 30 students for the first year.
Paramedic carries out activities in emergency assistance related to the initial assessment and maintenance
of vital functions and provides the transport to the hospital. The paramedic works alone / when the team
is composed only of paramedics / or with medical specialists / physicians and health care professionals /,
depending on the nature of his assignment and the nature of the emergency team.
The training is full-time lasting 3 years.
The admission of students in the specialty "Paramedic" is based on the assessment of state matriculation
exams in Biology or Bulgarian language and Literature from the high school diploma, written test or
written test or exam in Biology or General language culture.
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After graduating the paramedic can work in centers for emergency, emergency departments, emergency
divisions, and all units and terrains where an emergency care is needed.
In all health professions in the field of health care the theoretical and clinical training are in the ratio of
50/50, and recently the trend is the practical training to be increased. According to state requirements in
Bulgaria lectures on compulsory courses are led by professors and associate professors. The practical
training on the same subjects is conducted by lecturers - assistants.
Clinical training is performed by teachers with basic medical education and specialty "Management of
health care" - Bachelors and Masters. In the real working environment in the presence of patients, the
clinical training is conducted both by the teachers and the mentors - senior medical specialties.
The pre-diploma internship is carried out in the last year and it has a different duration for the different
specialties- from 800 hours to 1200 hours. Pre-diploma internship completes with a diploma thesis on
which students work during the internship and is based on a problem in the field of health care.
Training in the health professions ends with state exams in the specialty.
Based on the above, we offer a schematic system of education in the health professions with the various
levels. (See scheme 1)

Scheme 1. Levels of training on the health professions in Bulgaria

Results:
On the basis of legal and other documents and studies were made a research and analysis of the stages in
the development of training of health professionals in Bulgaria, its duration, the amount of professional
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training, and educational background. An analysis was performed and a comparison of the currently
available courses at the Medical College at Trakia University to the national and international standards
and their relevance.
Conclusion:
The results lead to the conclusion that the training of health professionals at the Medical College of
Trakia University, Stara Zagora, is fully in line with national and European requirements and standards
and meets the criteria for professional training in quantitative and qualitative terms.
Literature:
1. Miltchéva, Hr., Silvia Kitchoukova - Université de Thrace - Stara Zagora
2. La formation dans le système de la santé publique et des soins de santé en Bulgarie, INFO NURSING, ACN,
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5-7 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA HOŞGÖRÜ VE EMPATI OLUŞUMUNDA OYUNUN
ROLÜ
PLAY AS A FORM AND MEANS FOR THE FORMATION OF TOLERANCE AND
EMPATHY IN CHILDREN OF AGE 5-7 YEARS
Nadie KARAGYOZOVA1
Abstract: This report discusses tolerance and empathy as aspects of the positive social interaction and the need for their
early formation – still at preschool age. These are qualities, which shape the moral character of the individual and help
him/her to act constructively in the diverse world.
Key words: preschool age, tolerance, empathy, positive social interaction
Özet: Bu çalışma olumlu sosyal iletişimin tarafları olarak hoşgörü ve empatiyi ele almaktadır. Bireyin ahlaki yargılar ve
sosyal değerleri arasında yer alan bu özellikler kişinin farklılıklardan oluşan bu dünyada yapıcılıkla hareket etmesini sağlar
ve daha çocuk yaşta öğretilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: hoşgörü, empati, olumlu sosyal iletişim

1. GİRİŞ
„Başkalarını anlayabilme algısına sahip olanlar bu yetileriyle daha üstün ahlaklı bir yaşam biçimine
ulaşacaklardır” Rudolf Steiner.
Bu konuyu ele almamızın nedeni hoşgörünün kişiliği niteleyen özelliklerden biri olmasının yanı sıra insanın
yaşamı boyunca geliştirdiği ve hayatta başarılı olmasında önemli rolü olan etkenlerden biri olarak hiç bir zaman
güncelliğini kaybetmemesidir. Konu psikologların olduğu kadar eğitmenlerin de ilgi odağındadır. Hoşgörü –
farklılıklardan oluşan bu dünyada insanın yaşamaya ve yapıcılıkla hareket etmeye hazır olduğunu gösteren en
önemli sosyal yetkinlik ve becerilerden biri olarak nitelendirilmektedir. Hoşgörü ve empati kişinin farklılıklara
başarıyla uyum sağlaması ve toplumsallaşmasında önemli rol oynayan faktörler arasında yer almaktadır. Bu
bağlamda aile ve ana okulların en önemli görevlerinden biri yetişen yeni nesile bazı becerileri edindirmekle
birlikte dayanışma ve karşılıklı anlayış, başkalarını olduğu gibi kabul etme, görüşlerine, alışkanlıklarına,
mizaçlarına, özelliklerine, anlayışlarına saygı duymaya dayalı ilişkiler kurmayı öğretmektir. Hoşgörü kişinin
insanlara değer vererek yaklaşması, farklı kültürlere ait olmalarına rağmen onları sayması, kabul etmesi ve
anlayışla karşılaması, diğerlerinin görüşlerine, inançlarına, davranışlarına, isteklerine, ilgi ve amaçlarına
müsamaha göstermesidir. Diğer bir deyişle başkalarını olduğu gibi kabul etmektir.
2. SUNUM
Bilimsel kaynaklarda hoşgörü ile ilgili birden fazla kavrama rastlarız. Sözlüklerde verilen tanımlardan bazıları
şöyledir;
 Tolerance (Fransızca) – diğer insanların senden farklı düşünce ve davranışları olabileceğini
kabul edebilmek;
 Tolerance (İngilizce) – sabırlı ve alçak gönüllü olma isteği;
 Търпимост /Tarpimost/ (Bulgarca) – başkalarının görüşlerine saygı ve anlayış göstermek,
biriyle ve bir şeylerle yaşayabilme dirayeti, müsamaha.
Başka bir kaynakta ise şu açıklamayı bulabiliriz; “Hoşgörü – sosyal, sınıf, din, etnik ve diğer farklılıkları
gözetmeksizin tüm insanların hak ve özgürlüklerini tanımak, onlara saygı göstermek ve riayet etmektir”.
Ele aldığımız örneklerden de anlaşılacağı üzere çoğu tanımlar hoşgörüyü sosyal ilişkilerde şiddeti ve
anlaşmazlığı ortadan kaldıran araç ve gerekli bir nitelik olarak yorumlamakta ve kabul etmektedir. Hoşgörülü
olmak farklılıklarına rağmen başkalarına anlayış ve saygıyla yaklaşmak demektir. Bu bağlamda hoşgörü
başkalarına özenli davranmak ve birleştirici ortak noktalara odaklanmak demektir. Bu nedenle hoşgörüye
yönelik eğitimlerin başlıca amacı insan onuruna gerekli değeri vererek saygı göstermeyi ve tüm insanları bir
bütünün parçaları olarak görmeyi öğretmektir.
Kimin için “hoşgörülü” diyebiliriz ve hangi meziyetler kişiyi hoşgörülü yapar ?
 Başkalarının görüşlerine saygı duymak;
 İyi niyetlilike hareket etmek;
 Ortak çalışmalar yürütmeye istekli olmak;
1
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 Sabır ve müsamaha göstermek;
 Öğrenmeye hevesli olmak;
 Güvenmek ve tahammül etmek;
 Duygu ve düşünceleri paylaşabilmek;
 Ortaya çıkan sorunları barış ve diyaloga çözümleyebilmek vs.
Hoşgörü; özhakimiyet, özbilinç, motivasyon ve sosyal becerilerle birlikte günümüzün en yüksek değerlerinden
biri olan Duygusal Zeka’yı oluşturan öğelerdir.
Yordanka Fakirska’ya göre, (Y. Fakirska, 2012) 5-7 yaş arası çocuklar farklı sosyal sınıfları birbirinden ayırt
edebilir, kendilerinin bu sınıflara aidiyetini kavrayabilir, (Ben ve diğerleri) ve cinsiyet (kız - oğlan) ayırımını
yapabilirler. Ailesi, halkı, milleti, devleti ve doğa hakkında yeterince bilgi sahibidirler. Bu yaştaki çocuklar
büyüklerin yaşamlarına - meslekler, örf ve adetler, bayramlar, kişiler arası ilişkilere büyük merak gösterirler,
diye devam ediyor Fakirska. Çocuklar geleneksel ve milli bayramların hazırlıklarına ve kutlamalarına
katılabilirler ve bu aktivitelere dâhil edilmelidirler. Böylece kendilerine belli bir sosyal grupta yer alma imkânı
tanındığı gibi diğer grup üyeleriyle de rahatça iletişim kurma olanağı elde etmektedirler. Dünyadaki yaşıtlarının
da kutladığı Noel, Yeni Yıl, Bir Haziran bayramları onlara da yabancı olmadığı için kolaylıkla bu aktivitelerde
yer alabilirler. Uzman, çocukların ilgi ve hevesini devamlı canlı tutmak gerektiğini ve bunun en başarılı ve
kolay yolunun oyunlar olduğunun altını çizmektedir.
Okul öncesi yaşlardaki çocukların kendileri hakkında oluşturdukları fikirlerin özbilinç ve öz değerlendirme
süreçleriyle geliştiktilerine dikkat çeken R. Stamatov (R. Stamatov, 2000) bu yaştaki çocuğun edindiği ve
yorumladığı tecrübeler bazında oluşturduğu “Ben – konsepti”’nin daha sonra tecrübelerini ve bunlarla ilgili
yaşadıklarını etkilemeye başladığını ifade ediyor. Pedagoji ve psikoloji literatüründe özbilinç, çocuğun dünya ile
bağlantı kurma şekli ve aynı zamanda sosyal düzenleme mekanizması olarak kabul edilir.
H. Yavuzer (Haluk Yavuzer, 2013) “5 – 7 yaş çocuğun, yüksek derecede toplumsallaşmış bir birey
görünümündedir. Dikkatlidir, kendi kendini eleştirir. Grup oyunlarını tercih eder. 2-3 arkadaşıyla birlikte oynar.
Küçükleri korur. Oyunda kurallara uyulması ve dürüst olunması gerektiğini anlar. Sıkıntı içinde olan
arkadaşlarının duygularını paylaşmaya, onları rahatlamaya calışır”, diye belirtir. /s.219-220/
Benzer bir anlayış Z. Çelen, (Zühre Çelen, 2013) tarafından da benimsenmektedir; “5-6 yaşında olan
çocukların- “sosyal becerileri, önceki döneme nazaran daha fazla gelişmiştir. Üzüntülü bir kişiye, acıma hissi
belirtir. Daha paylaşımcıdır. Kendisinden küçük çocuklara, sempati gösterip yardım eder. Bu yas çocukları,
liderlik özelliklerini keşfeder. Kurallı oyunlarını ve drama oyunlarını yönetmeyi severler. .. Masalların ve çizgi
filmlerin dünyasıyla gerçekleri ayırt eder” ./s. 160-161/
Bilindiği gibi okul öncesi çağda çocukların uğraşlarında oyunlar hâkimdir. Oyun yoluyla çocuk etrafını
çevreleyen dünya ile her gün bağlantı kurar, yeni keşifler yapar, öğrenir, izlenimler, yeni bilgiler ve deneyimler
biriktirir. Oyun içinde çocuklar birbirilerini tanır, yardımlaşır, ortaklaşa hareket etmeyi ve aynı zamanda rakip
olmayı, takıma uyum sağlamayı, kavgalarla baş etmeyi, tavizler vermeyi, oyun arkadaşları ve oyun ortaklarının
problemlerine duygudaşlıkla yaklaşmayı öğrenir.
Buscaglia (Buscaglia, 1987), çocukluk döneminde yaşanan her şeyin çocuk için bir yenilik olduğunu belirterek,
bu nedenle her yeniliğin çocuğun dikkatini ve ilgisini çektiğini nitekim oyunların deneyim ve beceri birikimi,
fanteziler kurmak ve hayal gücünü geliştirmek için ideal bir aktivite ve yöntem olduğunun altını çizer. Oyun
oynarken keşfetmek ve öğrenmek içgüdüsüyle hareket eden çocuğun başaramayacağı ve engel olarak
aşamayacağı hiçbir şey yoktur. Okul öncesi dönemde ahlaki yargılar ve sosyal değerlerin temelleri atılır.
Oyun çocukta sorumluluk, adalet ve yardımlaşma duyguları yetiştirir, bağımsızlık, mobilizasyon, hedefe yönelim
ve girişimcilik gibi iradeyi güçlendirici nitelikler kazandırır. Bu nedenle çağdaş ana okullarında eğitici ve
öğretici çalışmalar bütünüyle çocuğa kendisinin ve başkalarının duygularını anlama, ortak alanları paylaşma,
farklılıklara tahammül etme gibi vasıflar kazandırma odağı üzerinden yürütülmelidir. Erwin Staub
(Massachusetts Üniversitesi, J. Cahow’a göre) çocuğun karşısına çıkan ve başkalarına yardımda
bulunabileceği her fırsatın kendine olan güvenini arttırdığını ve toplum için faydalı birey olmaya teşvik ettiğini
ifade eder.
Hoşgörü ve empati duygularının benimsenmesi çocukların ilerde hayata aktif katılımlarını sağlayacak önemli
süreçlerdir. Bu nedenle hem veliler, hem öğretmenler bu olguların gelişmesini teşvik etmeli, günlük yaşamda
karşılaştıkları farklılıkları anlamaları ve kabul etmelerine destek çıkmalı, duygu ve düşüncelerini ifade
etmelerine yardımcı olmalı ve gerektiğinde kendilerini onların yerine koymalıdır. Bu yaklaşımla çocuklar erken
yaşta hem kendinin hem diğerlerinin duygularını anlamaya ve çözmeye başlar.
Yapıcı sosyal iletişimi niteleyen güçlü duygu ve meziyetlerden biri de Empati’dir. Empati veya duygudaşlık
kişinin başkalarının duygu, düşünce ve hislerini paylaşabilme, kendisini onun yerine koyabilme kabiliyetidir.
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Duygudaşlık seviyesi yüksek üyelerden oluşan sosyal topluluklarda kişiler aralarında yardımseverlik, iyi
niyet,temiz kalplilik, karşılıklı anlayış ve dayanışmaya dayalı yapıcı tipten ilişkiler kurar ve geliştirir. Böyle
topluluklarda pedagojik çalışmalar için de yetişkinler, öğretmenler ve çocukların karşılıklı anlayışla iletişim
kurduğu elverişli ortam oluşur ve yetişkinler, öğretmenler ve çocuklar birbilerine karşılıklı anlayışla yaklaşır.
R. Campbell, (R. Campbell, 2000) empatiyi şu şekilde ele almaktadır; „Empati bir durumu başkasının bakış
açısıyla yorumlayabilmek ve anlayabilmektir. Duygu paylaşımı başkalarının neler hisettiğini anlamana
yardımcı olur. Fakat bu, durumu kabullenmek veya o kişinin duygularını yaşamak anlamına gelmez.”. Uzmana
gore başkasının içinde bulunduğu durumu ve o anda hissetiklerini anlamaya çalışan çocuk daha duyarlı ve
adaletli olur, avutmaya, teselli etmeye, moral vermeye ve derdine ortak olmaya eğim gösterir.
Başka bir yazar da şunları paylaşmaktadır: „Empati karşımızdaki insanla olumlu ilişki kurmamızı ve diğerine
değer vermeyi öğrenmemizi sağlar”, (Stamatov’a göre, Staub, 2003). Bulgar psikoloji uzmanı Rumen
Stamatov „Empati başkalarının gereksinim ve duygularını anlama olarak kendini gösterir” diye ifade etmekte
ve “Empati, başkalarının ruh hallerini anlamak ve paylaşmak yoluyla şiddetin de önüne geçer” diye
eklemektedir. (R. Stamatov, 2008). Duyguların gelişimini ele alan ve bunların üzerine odaklanan Daniel
Goleman, (D. Goleman, 2000): “Kendi hayatımızda yaşadıklarımız ne kadar farklı ve zenginse başkalarının
duygularını anlayabilme ve paylaşabilme yetimiz de o kadar güçlü olur”.diye paylaşmaktadır.
Buraya kadar saydıklarımızdan da anlaşılacağı üzere empati etrafımızdaki insanları daha iyi anlamamızı
sağlayan çok önemli bir hissiyat olgusu ve yaklaşımıdır. Başkalarını anladıkça kendimizi de daha iyi anlıyoruz.
Nitekim bir çocuk tasalanma, şefkat, merhamet ve halden anlama gibi duyguları ne kadar erken yaşta öğrenir ve
yaşamaya başlarsa sosyal topluma uyum sağlaması ve katılması da daha kolay olur ve çok yönlü ilişkiler kurma
yetisini geliştirir. Aynı zamanda bilgi, ilgi, duygusal denge ve insan kişiliğini anlama yetileriyle bu ilişkilere
katılma imkânını bulur.
Okul öncesi ortam, çocuğun kişiliğine renk ve zenginlik katmalı ve çocuğa iletişimden dolayı hem mutluluk
vermeli hem de başka aktivitelerde yer alması için kendisini teşvik ve motive etmelidir. Böylece çocuk, gün
geçtikçe duygularını ifade etmesini, dışa vurmasını ve paylaşmasını, düşüncelerini açıklamasını ve uygun
davranış sergilemesini öğrenecek. Çocuğun zihinsel ve bedensel gelişimi yönünden önem teşkil eden sanatsal,
teatral, yapıcı, öğretici ve hareketli oyunlar, bireysel ahlakı oluşturan birçok özelliğin meydana gelmesi
açısından da gayet mühimdir. Bilindiği üzere oyunlar, çocuklara gerek bellek, imgeleme ve düşünce gibi bilişsel
süreçlerin daha iyi geliştirilmesine gerekse grup, toplum, topluluk, yardımlaşma ve takım fikirlerinin doğmasına
imkân verir. Yaşıtlarıyla birlikte oynadığı oyun ve yaptığı aktivitelerde çocuk iyi kalpli ve duyarlı olmayı, doğru
hareket etmeyi, belli bir takım kural ve kaidelere riayet etmeyi, dostluğu, dürüstlüğü ve doğruluğu öğrenir.
Bundan başka çocuk caiz olmayan, kabul görmeyen hareketlerden uzak durmayı öğrenir. İlk başta bazı çocuklar
arasında temelleri atılan arkadaşlık ilişkileri, büyüklerin ve pedagoji uzmanının desteği ile zamanla gelişir ve
zenginleşirken takımda yer alan çocukların tamamı arasında arkadaşlık doğar. Bu durum hoşgörü, sabır ve
eşduyum gibi davranışların bir göstergesidir. Aynı zamanda her çocuğun kendi kişiliğini keşfettiği, başkalarını
tanımaya ve kendisini onlarla mukayese etmeye başladığı okul öncesi dönemde oyun en önemli eğitim
yöntemidir. Tanıma ve kıyaslama sonucunda çocuğun özgüveni gelişir. Kendine güvenen çocuk da, bilindiği
gibi, duyarlılık ve hassasiyet davranışlarını çok daha kolay kavrayabilir. Oyun ve aktiviteler, günlük olarak,
çocukta hoşgörülü davranma, özgün bir kişiliğe sahip olduğunu algılama ve özeleştiriyi geliştirme için ön
şartlardır. Yaşam tarzı, kültür, aile ve toplum hayatı özellikleri hakkında bilgilendirme gerekliliği, farklı
toplumların kültürleri ile tanışma sürecinde güzellik, farklılık ve yenilik arayışlarına katkıda bulunan örneklerin
sadece bir kısmıdır. Yeni bilgi ve yeni tecrübeler, insanın hayatı boyunca kazandığı kilit yeterliklere önemli bir
ilavedir. Çocuk sahip olduğu yetenekleri, hünerleri ve eksiklikleri, haklarını ve gerek kendi kişiliğine gerekse
topluma karşı taşıdığı yükümlülükleri küçük yaşta kavramalıdır. Yoğun duygu ve coşku yaratan çocuk
etkinlikleri organize edilerek çocuklara kaynaşmayı ve yakınlaşmayı, paylaşmayı ve ortak bir mekânı
müştereken kullanmayı, mutluluk, başarı, hüzün, saygı v.s. duyguları beraberce yaşamayı öğretir.
Oyun sırasında; çocuğun ahlaki gelişimi ile karmaşık bağlantı içinde bulunan pozitif sosyal deneyimlerin
kazanılması için zemin oluşturulur. Öğretmenlik, evcilik, doktor ve hemşire gibi oyunlar, çocuklara küçük
ekipler içinde beraberliği ve adil ilişkileri öğretir, bazı ahlaki kuralların algılanmasına yardımcı olur. Küçüklere
karşı sevgi ve şefkat göstermek, zayıf ve güçsüz olanlara yardım etmek, aile fertlerine ve büyüklere karşı saygılı
olmak gibi nitelikler, özellikle günlük hayat konulu oyunlarla oluşur. Bu tür oyunlarda düzen, disiplin,
sorumluluk ve oyuncakları koruma ve kollama alışkanlıkları kazanılır. Oyun konuları (örneğin: toplu taşıma
aracıyla yolculuk, ana okul mutfağı, terzi atölyesi, hastane v.s.), umumi yerlerde yakışır şekilde davranma,
nezaketli ve duygudaşlı, diğer insanlara karşı nazik ve sevecen olma gibi alışkanlıkların çocuklar tarafından
edinilmesini sağlar. Edebiyat ve masallar, çocuklarda kahramanları taklit etme ve duygularını paylaşma isteği
uyandırarak yukarıda belirtilen ve başka olumlu niteliklerin kazanılmasında önemli rol oynar. Edebi eser ve
masallar, hayal kurabilme gücünü yönlendirme aracıdır.
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Sempati, çocuklar arasında yakınlaşmayı doğuran, duydukları ilk hislerden biri olmakla beraber çoğu zaman
geçici ve yeterli derecede anlamlı değildir. Ancak sempati oluşturma, çocuklar arasında manevi duyguların ve
beşeri ilişkilerin kurulması yolunda önemli bir aşamayı teşkil eder.
Sosyal mahiyet taşıyan olumlu bir hal olarak duygu ve düşünce paylaşımı çocuğun his ve ahlak kültürünün
önemli bir parçasıdır. Paylaşımcılık, ilk önce oyundaki rol temelinde gelişir; çocuk rolünü oynadığı kahramanın
sevinç ve hüzünlerinden heyecan duymaya başlar, onların kaderini kendi kaderiymiş gibi yaşar. Paylaşımcılık
olayı gittikçe genişleyip oyunun gerek hayali gerekse fiili yönlerinde meydana çıkmaya başlar. Başka bir deyişle
çocuk, oyun faaliyetleri sırasında iletişimde bulunduğu çocukların yaşadıklarını ayırt etme ve paylaşma
yeteneğini kazanır. Duygu ve düşünce paylaşımının güçlenmesi ve genel ahlak kuralları ile bağlanması, iletişim
süreci kapsamında ortaya çıkan olumlu sosyal deneylerin gelişmesi için önemli bir şarttır. Çocuklar arasında
objektif ilişkilerin duygusal şekli olarak arkadaşlığın geliştirilmesi, çocuğun ahlak ve genel sosyal gelişimi ile
muğlak bağlantı içindedir. İlişkilerin uyumlaştırılması süreci, şu amacı gütmelidir: çocuk; önce aile ve ana okul
ortamında ve daha sonra bilinçli ömür boyunca öğrenilen ve insanı ahlak sahibi, son derece sorumlu bir kişi
yapan toplumsal kurallara uyarak başka insanlarla bir arada yaşamayı öğrenmelidir.
3. SONUÇ
Okul öncesi çağ çocuğun fiziksel, psikolojik ve duygusal gelişiminin önemli etabını teşkil eder. Etrafını
çevreleyen dünya – doğa, aile, toplum ile sürekli etkilişim içinde olan çocuk ilgisini çekebilecek yenilikleri,
bilinmedikleri, göz alıcı objeleri her zaman farkeder, bunlara dokunmak, araştırmak ve öğrenmek ister. Bu
merakları sayesinde küçükler duygu ve düşüncelerini zenginleştirir ve okul öncesi yaşlarda yaratıcı zekalarını
artırdıkları gibi hoşgörü ve empati duygularını da benimsemeye başlar. Çocukların bağımsız uğraşı olarak
oyunlar, tüm deneyim alanlarında gelişim göstermelerini sağlayan ve onları okula ve hayata hazırlayan en etkin
çalışmalardır. Bu aktivitelerin özgünlüğü, dünyaya ve diğerlerine yüksek empati anlayışıyla yaklaşan sağduyulu
bireyin ahlaki yargılar ve sosyal değerlerini oluşturan hoşgörü, empati, saygı, dikkat, sevgi, fedakarlık, disiplin
ve sorumluluk gibi meziyetleri öğrenmek ve benimsemek için etkili araç ve yöntem olarak kullanılabilecek en
elverişli koşulları içermektedir. Diğer bir deyişle oyunlar; demokratik görüşlü, yani diğerlerine açık, hoşgörülü
ve sağduyulu bireylerin yetişmesinde önemli rol oynar ve etkili bir yöntem ve çalışma olarak uygulanabilir.
4. KAYNAKLAR
(D. Golman, 2000, Dugusal Zekâ, Sofya, s.175)
(John Cahow, Nancy Fisher, Bilinçaltı Herşeyi Yapar, 3 – 13 yaş arası çocuklar için, s.129)
(Z. Çelen, 2013, Daha Iyi Gelişmem İçin Her Şeyi Bilen Anne Ve Baba Istiyorum, Istanbul, 160-161)
(H.Yavuzer, 2013, Bedensel, Zihinsel Ve Sosyal Gelişimiyle Cocuğunuzun Ilk 6 Yılı,Istanbul)
(Fakirska, Y., 2012, Okul Öncesi Eğitmenliği. Güncel Yansımalar ve Sorunlar. RU)
(Leo Buscaglia, Kişilik-Tümüyle İnsan Olabilme Sanatı, Inkilap Kitabevi, Istanbul, 1987)
(Ross Campbell, Carol Streeter, 2000), Tehlike Altında Çocuklar, Nov Çovek Yayınevi, Sofya, 2000, s.127)
(R. Stamatov, 2008, Çocuklarda Agresiflik, Plovdiv, s.188)
(R. Stamatov, 2000, Çocuk Psikolojisi, Plovdiv)
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BULGARİSTAN’DA ÖRNEK BİR EĞİTİM KURUMU MEDRESETÜN NÜVVÂB
AN EXAMPLE OF AN EDUCATİONAL INSTİTUTİON İN BULGARİA, MEDRESETÜN
NÜVVÂB
Erhan VATANSEVER1
Zerrin BALKAÇ2
Özet
Bulgaristan’ın 1908 yılında Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsızlığını kazanmasından sonra ülkede yaşayan Türkler
öğretmen ve din adamı yetiştirmek amacıyla İstanbul’la öğrenci gönderememişlerdir. Bu nedenden dolayı 29.09.1913
tarihinde Osmanlı İmparatorluğu Bulgaristan ile bir anlaşma imzalayarak bir okulun açılmasına karar verilmiştir. İki ülke
arasında yapılan bu anlaşma gereği 1923 yılında Bulgaristan’ın Şumen şehrinde “Nüvvâb” ya da “Medresetün Nüvvâb”
adında dünya da ikinci bir örneği olmayan bir okul açılmıştır. Açılan bu Nüvvâb Okulu ya da Medresetün-Nüvvâb dini bir
okul hüviyeti taşısa da eski anlamda bir medrese olarak kabul edilemez. Nüvvâb’ın Medrese-i Âliye kısmında imam, hatip
ve müftü, lise kısmında da pedagoji dersleri verilerek öğretmen yetiştirilmekteydi. Medresetün-Nüvvâb’ın açılmasından
sonra Bulgaristan’da dini eğitim veren 20 dolayındaki medresenin çoğu kapanmış geri kalanları da Nüvvab’ın Âli kısmına
öğrenci yetiştiren okul konumuna gelmişlerdir. Bulgaristan Türkleri’nin eğitim hayatında büyük faydaları görülen okuldan
Osman KILIÇ, Embiya ÇAVUŞ, Ahmet DAVUTOĞLU gibi birçok önemli siyaset, sanat ve din adamı yetişmiştir.
Anahtar Kelime: Bulgaristan, eğitim, medresetün nüvvab
Abstract
Abstract: After Bulgaria got its independence from Ottoman Empire in 1908, Turks living in Bulgaria did not have the
chance to send students to Istanbul for pedagogical and religious education. Thus, Ottoman Empire and Bulgaria concluded
an agreement in 29.09.1913 to open a school. According to this agreement a unique school named “Nüvvab” or
“Medresetün Nüvvab” was opened in Şumen/Bulgaria on 1923. Although this school was in the form of a religious school,
it can not be accepted as a madrasah. In the Aliye section of the school imam, preacher, and mufti were educated. In the
high school section, pedagogical courses were provided and prospective teachers were educated. Following the opening of
Medresetün Nüvvab, approxiamtely 20 madrasah that provided religious education were opened and the remaning
madrasahs educated students for Nüvvab Ali. From this school that contributed to the educational life of Turks in Bulgaria
important figures graduated. Some of these important names are Osman KILIÇ, Embiya Çavuş, and Ahmet Davutoğlu.
Key Words: Bulgaria, education, medresetün nüvvab

GİRİŞ
Osmanlı imparatorluğunda eğitim deyince akla ilk olarak medreseler gelmektedir. Osmanlı
İmparatorluğu’nda medreseler ilk zamanlar bütün derslerin bir arada okutulduğu yerler olmuş, ancak sonradan
ihtisas medreseleri şeklinde darü’l-hadisler ve darü’l-kurrâllar ortaya çıkmıştır (Güven,2012,s.70). Osmanlı
İmparatorluğu’nda ilk medrese 1330 tarihinde Orhan Bey tarafından İznik’te kurulmuştur
(Uzunçarşılı,1988,s.1). Osmanlı İmparatorluğu hâkim olduğu topraklarda yaşayan vatandaşlarına din ve millet
farkı gözetmeden iyi bir eğitim imkânı sağlamaya yönelik önemli yatırımlar yapmaya özen göstermiştir.
Bulgaristan’da Türk eğitiminin temelleri bu ülkeye Türk akınlarının başladığı IV. asıra kadar inmesine rağmen
gerçek anlamda Türk eğitiminin Bulgaristan’da yerleşmesi ve yayılması Osmanlı hâkimiyetiyle başlamıştır.
Osmanlılar bölgede hâkimiyet sağladıktan sonra fetih politikaları gereği bölgeye çok sayıda Türkmen boyu
yerleştirmişlerdir. Bunun sonucunda Türklerle meskûn bölgelerde cami, mescit, mektep ve medreseler inşa
edilmiştir. Osmanlı döneminde ilk eğitim ve öğretimin yapıldığı yerler “sıbyan” mektepleri olmuştur. Sıbyan
mektepleri bir camiye bitişik olarak ya da cami bahçesinin içerisinde inşa edilir, 7-15 yaş arasındaki çocuklara
okuma yazma, bazı dini bilgiler ve basit hesap işlemleri öğretilirdi. Sıbyan okullarının bu özelliği sadece
Müslümanlara özgü olmayıp Gayri Müslim’ler için de aynı sistem geçerliydi. Osmanlı devrindeki bu mektepler
klasik İslam medeniyetindeki “Küttap” isimli okulların devamı olup, bu okullara Darü’t-ta-lim, Darü’l-huffaz,
Taş mektep veya sadece Mektep de denirdi (Memişoğlu,2002,s.15).
Bulgaristan’da ilk mektepler ilk olarak büyük şehirlerde açılmış daha sonra özellikle nüfusun
çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu kasaba ve köylerde de açılmaya başlamıştır. 1839 yılında Mustafa Reşid
Paşa tarafından ilan edilen Tanzimat Fermanı veya Gülhane Hatt-ı Hümayunu Osmanlı devlet kurumlarında
birçok değişikliğe ve yeniliğe yol açtığı gibi eğim alanında da birçok yeniliğin yapılmasını sağlamıştır. Zaten
sonraki yıllarda görülmüştür ki yapılmak istenen yeniliklerin başarıya ulaşabilmesi için eğitim temelli olması
gerekmekteydi.
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1-Medresetün Nüvvâb’ın Açılması
“Medresetün Nüvvâb” nâip yetiştiren medrese anlamına gelmektedir(Develioğlu,1993,s.849).
Bulgaristan Prensliğinin kurulduğu ilk yıllarda Osmanlı İmparatorluğuna bağlı bir prenslik olduğu için öğretmen
ve din adamı yetiştirecek bir okulun açılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. Fakat Bulgaristan’ın 1908 yılında
Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsızlığını kazanmasından sonra ülkede yaşayan Türkler öğretmen ve din
adamı yetiştirmek amacıyla İstanbul’a öğrenci gönderememişlerdir. Bu nedenden dolayı Osmanlı İmparatorluğu
29.09.1913 tarihinde Bulgaristan ile bir anlaşma imzalayarak bir okulun açılmasına karar verilmiştir. Bu
anlaşmanın müftülüklerle ilgili iki numaralı ek protokolünde “Nüvvâb yetiştirmek için bir müessese-i mahsusa
dahî tesîs edilecektir” denmektedir (Cambazov,2005,s.154). İstanbul’da imzalanan bu anlaşmayla
Bulgaristan’ın Şumen şehrinde aynı yıl açılması planlanan “Nüvvab” okulu Birinci Dünya savaşının patlak
vermesi sebebiyle açılamamıştır. Birinci Dünya Savaşının ardından okul 27 Kasım 1922 tarihinde Şumnu
şehrinde açılmıştır.
12 Haziran 1920 tarihinde “Nizamnâme-i Esâsi, Program ve Dahili Talimatnâmesi”ni hazırlamak için
Sabık Baş Müftü Hocazâde Mehmet Muhittin, Filibe Müftüsü Hocazâde Sadettin, Şumnu Müftüsü Hüseyin
Hüsnü, Müsessesât-ı Diniye ve Vakfiye Müdürü Mehmed Celil, Varna Rüştiye okulu müdürü Osman Nuri,
Rusçuk Türk Okulu Müdürü Mehmet Mâsum, Şumnu öğretmenlerinden Süleyman Sırrı, Hafız Abdullah Fehmi
gibi seçkin kişilerden bir komisyon kurulmuştur(Memişoğlu,2002,s.151–152). Söz konusu komisyon tarafından
hazırlanan ve Hariciye ve Mezahib Bakanlığı tarafından 29 Ağustos 1922 tarihli 2006 sayı yazı ile onaylanan
tüzüğe göre (Memişoğlu,2002,s.152);
1 – Başmüftülük makâm-ı âlisine bağlı müftü ve müftü vekilleri yetiştirmek üzere Şumnu’da tâli ve âli
kısımlarından mürekkep “Medreset’ün Nüvvâp” küşâd olunur.
2 – Okulun tâli kısmına rüştiyeyi, âli kısmına ise mezkûr medresenin tâli kısmını ikmal etmiş bulunanlar kabul
olunur.
3 – Rüştiyeyi ikmal ettikten sonra üç sene muallimlik veya başka işle meşgul olanlar giriş imtihanına tâbi
tutulur.
4 – Medrese talebesi yeknesak kisve-i ilmiye iksâsına mecburdur.
5 – Müdürün izniyle sivil bulunmak caizdir.
6 – Nüvvap Okulunun tâli ve âli kısımları bir müdürün idaresi altında bulunur.
7 – Müdür ve muallimler Başmüftülük tarafından tayin edilir, Hariciye ve Mezâhib Nezareti tarafından tasdik
edilir.
8 – Ders yılı Eylül ayı başından Haziran ayı sonuna kadar devam eder.
9 – “Medresetü’n Nüvvap”ın tâli ve âli kısımlarının rü’us imtihanları Başmüftülük ve Hariciye ve Mezâhib
Nezareti’nin birer murahhasının huzuruyla Heyet-i Tedrisiye’den mürekkep bir komisyon tarafından icra olunur.
10 – Tâli kısmını ikmal edenler imam, hatib, şer’iye mahkeme kâtibi ve muallim olabilir.
11- Okulun teftiş ve denetimi Hariciye ve Mezâhib Nezareti ile Başmüftülüğe aittir.
2 - Medresetün Nüvvâb’ın Ders Programı
Baş müftülük tarafından görevlendirilen komisyon okulun tüzüğünü hazırlamanın yanında okulun
müfredatını da hazırlamakla görevlendirilmiştir. Komisyon söz konusu müfredatı hazırlarken mezunların
imamlık ve hatipliklerinin yanı sıra öğretmenlik de yapacaklarını göz önünde bulundurarak pedagoji derslerini
de programa dahil etmişlerdir. Komisyon müfredatı hazırlarken Bulgar dini kurumlarının, liselerin, öğretmen
okullarının, köklü Müslüman okullarının müfredatlarını inceleyerek ve Bulgaristan Türklerinin ihtiyaçlarını da
göz önüne alarak bir müfredat hazırlamıştır. Okul ilk açıldığı zaman ilk önce okulun birinci ve ikinci sınıfını
oluşturan ve 5 yıl süren tâli kısmı, 1930 yılında da 3 yıl süren âli kısmı açılmıştır.
Nüvvâb’ın Tâli kısmında okutulan dersler şunlardır (Memişoğlu,2002,s.156-157);
1 – Kur’an-ı Kerim ve Tecvid
2 – Türkçe
3 – Bulgarca
4 – Arapça
5 – Farsça
6 – Fıkıh
7 – İlm-i Kelâm
8 – Nebatât ( Tabiî İlimler)
9 – Hayvanat
10 – Umumi Tarih
11 – Umumi Coğrafya
12 – Riyaziyat (Cebir)
13 – Müsellesât (Trigonometri)
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14 – Ahlak, Ruhiyât
15 – Teşrih-Vücud’ı Beşer (Anatomi)
16 – Hıfzussıhha (Sağlık)
17 – İslam Tarihi
18 – Kozmografya
19 – Tabakatül’arz (Jeoloji)
20 – Hikmet (Fizik)
21 – Kimya
22 – Hesap, Hendese
23 – Fenn-i Tedris ve Terbiye (Didaktika)
24 – Usul’ü Tedris (Metodika)
25 – Malûmatı Medeniye
26 – Bulgar Tarihi
27 – Bulgaristan Coğrafyası
28 – Mantık ve Adab
29 – Resim
30 – Müzik
31 – Terbiye-i Bedeniye (Jimnastik).
Nüvvâb’ın Âli kısmında okutulan dersler ise şunlardır (Memişoğlu,2002,s.157-158)
1 – Fıkıh
2 – Usûl’i Fıkıh
3 – Ferâiz
4 – Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
5 – Saki Şeri (İslam Usulü)
6 – Hukuk-ı Düvel (Devletler Hukuku)
7 – Medhal-i İlmi Hukuk (Hukuka Girş)
8 – Usul-i Muhakemât (Mahkeme Usulü)
9 – İlm-i İktisat
10 – Hukuk-ı İdâre (İdare Hukuku)
11 – Ahkâm-ı Evkâf (Vakıf Kanunları)
12 – Bulgar Kanunu
13 – Hukuk-ı Cezâiye Nazariyatı (Ceza Kanunu).
Bulgaristan Türklerinin ilmi ve dini ihtiyaçlarını karşılamak için öğretmen ve din görevlilerine ihtiyaç
duyulmaktaydı. Bu dönemde Nüvvâb Bulgaristan’da Türklere ait tek okul olduğu için bu ihtiyaçları karşılamak
zorundaydı. Ayrıca müfredatta bulunan Bulgarca dersler de, okuldan mezun olan öğrencilerin hem iyi Bulgarca
konuşmalarını sağlamak hem de mezun olduktan sonra başka meslekleri de yapabilmelerini sağlayacaktı. Bu
amaçla okutulan çok çeşitli derslerin sayıları da bir hayli çoktu. Yukarda liste halinde verdiğimiz Nüvvâb’ın
ders programını incelediğimizde klasik medrese derslerinin yanında pedagoji, Hüsn-i Hat ve Bulgar kanunları
gibi normal lise müfredatlarında da bulunmayan derslerin olması onu kendi çağında ve günümüzde örneği
olmayan tek okul yapmaktadır. Müvvab’ın Tali kısmı 1951 yılında Bulgar hükümeti tarafından Nazım Hikmet
adıyla normal liseye dönüştürülene kadar yaklaşık 677 öğrenci mezun olmuş, Ali kısmı ise 1945’te öğrenci
yetersizliği yüzünden kapanana kadar 67 öğrenci mezun olmuştur. Nüvvâb’tan mezun olanların, günümüze
kadar Bulgaristan Müslüman Türk toplumunun eğitim, din ve kültür hayatında büyük katkıları olmuştur.
Bulgaristan Müslümanlarının hemen hemen bütün müftüleri, şeriye katipleri, toplum bilimcileri, şairleri,
yazarları, ressamları ve gazetecileri Nüvvâb mezunudur. 1959–1976 yılları arasında Türkiye’de Din İşleri
Yüksek Kurulu Üyeliği ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Öğretim Üyeliği yapan Osman Keskioğlu,
Türkiye Diyanet İşleri Müşavere İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Muharrem Devecioğlu, Yüksek İslam Enstitüsü
kurucularından ve müdürlerinden Ahmet Davutoğlu, ressam Enbiya Çavuş, Türk Dış İşlerinde yıllarca görev
yapan aynı zamanda hem öğretmen hem de yazar olan Osman Kılıç Nüvvâb mezunlarından bazılarıdır.
Bulgaristan Türklerinin makûs talihi olan göç 1949–1951 yılları arasında kendi bir kere daha göstermiştir. Bu
göç dalgası sırasında Nüvvâb hocalarının tamamı öğrencilerinin de yüzde doksan beşi Türkiye’ye göç etmiştir.
Günümüzde Medresetün Nüvvâb İmam Hatip Lisesi olarak eğitim hayatına devam etmektedir.
Sonuç olarak kısa süren eğitim hayatı sırasında Medresetün Nüvvâb Bulgaristan Türklerinin sosyal,
kültürel ve dini hayatında çok önemli bir rol oynamıştır. Günümüzde Türkiye dışındaki ülkelerde azınlık olarak
varlıklarını sürdüren Müslüman Türkleri’nin Medresetün Nüvvâb gibi bir okula ihtiyaç duyduğu aşikârdır. Bu
sebeple planlı ve titiz bir çalışmayla günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen, günümüze uyarlanmış ders
müfredatıyla çağdaş Nüvvâblar açılmalıdır. Bu sayede tek amaçları yaşadıkları ülkelerde kimliklerini
kaybetmeden hayatlarını devam ettirmek olan soydaşlarımız bunu başarabileceklerdir. Türklerin azınlık olarak
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yaşadıkları ülkelerde bu tür okulların açılması için Türkiye Cumhuriyeti’ne de önemli görevler düşmektedir. Bu
görevlerden biri bu okul müfredatlarının hazırlanmasında gerekli desteğin verilmesi, ikincisi ise bu ülkelerden
gelip Türkiye’de Eğitim Fakültelerinde ve İlahiyat Fakültelerinde okuyacak öğrenciler arasında bu okulların
mezunlarına öncelik verilmesi olacaktır.
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CUMHURİYETİN HALK EĞİTİMİNE ÖRNEK OLMASI BAKIMINDAN
“EDİRNE HALK DERSHANELERİ”
EXAMPLE OF PUBLİC EDUCATİON OF THE REPUBLİC İN TERMS OF BEİNG
"PUBLİC SCHOOLS İN EDİRNE"
Veysi AKIN1
Özet: Cumhuriyetin Halk Eğitimine Örnek Olması Bakımından “Edirne Halk Dershaneleri”
Halk eğitimi, günümüzde bireylerin çalışma gücünü artırmak, yaşam kalitesini yükseltmek, insani ve milli değerleri
zenginleştirmek maksadıyla okul eğitimi dışında veya okul eğitimine paralel olarak yapılan eğitim ve öğretim çalışmaları
olarak tarif edilmektedir. Bu çalışma Cumhuriyetin kuruluş dönemi ve ilk yıllarında Türkiye’deki Halk eğitimine
öncülük eden Edirne Maarif Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan “Halk Dershaneleri” sistemini incelemek üzere
hazırlanmıştır. Bilindiği gibi Osmanlı’dan Cumhuriyete kötü bir miras olarak düşük bir okullaşma oranı ve % 80’i okuryazar dahi olmayan bir halk kalmıştır. Bu durum Edirne ölçeğinde de aynıdır.
Bizim bu çalışmada iddiamız Cumhuriyetin ilk Halk eğitimi faaliyeti olarak Halk dershanelerinin Eğitimci Jhon
Dewey’in tavsiyeleri ve Maarif Vekâleti’nin genelgesinden önce Edirne Vilayetinde yapılmış olmasıdır. Edirne Maarif
Müdürü Celil Bey’in öncülüğünde ve Vali Şakir (Kesebir) Bey’in müzaheretinde 1923 yılında Halk dershaneleri
programa alınmış ve uygulanmıştır. Edirne o dönemde Kırklareli, Tekirdağ ve Gelibolu kazalarından müteşekkil bir
vilayet olup, Halk dershaneleri öncelikle vilayet merkezi ve bu kazalardan başlatılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Halk Eğitimi, Halk Dershaneleri, Edirne

Abstrac: Example of Public Education of the Republic in Terms of Being "Public Schools in Edirne”
Public education today, working to increase the power of individuals , to improve the quality of life , in order to enrich
the human and national values education outside of school or in school education as education and training activities
carried out in parallel is described. This study period and during the first years of the republic organizations who
pioneered public education Edirne in Turkey by the Department of Education implemented the " public schools " are
prepared to examine the system. As is known, a terrible legacy from the Ottoman Empire to the Republic and a low
enrollment rate of 80% , even a non -literate people remained. This situation is the same in Edirne scale.
In this study, we claim our first People’s Republic of classroom education activities as a public educator and Jhon
Dewey's recommendations prior to the circular of the Ministry of Education is made in Edirne Province. Edirne Director
of Education and the under Governor of Mr. Shakir ( Kesebir ) 's might countenance taken in 1923 and was applied to
the program of public classrooms . BSNL at the time of Edirne, Tekirdag and Gallipoli accident is composed of a
province, People's classroom was initiated primarily center of the province and from these accidents.
Keywords: Public education, Public schools, Edirne

GİRİŞ: HALK EĞİTİMİ MESELESİ VE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDAKİ GELİŞMELER
Halk eğitimi, günümüzde bireylerin çalışma gücünü artırmak, yaşam kalitesini yükseltmek, insani ve
milli değerleri zenginleştirmek maksadıyla okul eğitimi dışında veya okul eğitimine paralel olarak yapılan
eğitim ve öğretim çalışmaları olarak tarif edilebilir. Bununla beraber, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında
gerçekleştirilen halk eğitimi müfredatında daha ziyade okuma-yazma derslerinin ağırlık kazandığı
gözlemlenmektedir. Bunun yegâne sebebi elbette Osmanlıdan Cumhuriyete kötü bir miras olarak bırakılan
halkın büyük bir bölümünün okur-yazar olmayışıdır denilebilir. Nitekim bu durum II. Meşrutiyet dönemi
aydınları tarafından da fark edilmiş olmalıdır ki, 1908’den itibaren dönemin sivil toplum kuruluşları tarafından
ülkenin her tarafında “halk eğitimi” çalışmaları başlatılmıştır2. Bu çalışmalar daha ziyade dernekler ve siyasi
partiler vasıtasıyla gece dersleri, konferanslar ve kurslar şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu sayede okur-yazar
olmayan yaşlılara, okula gitme imkânı bulamamış kız çocuklarına, yoksul çocuklara ve mahkûmlara okuma
yazma öğretiminin yanı sıra hesap, iktisat, ziraat, elektrik, dikiş, nakış ve hastabakıcılık gibi bazı özel mesleki
bilgiler de kazandırılmaya çalışılmıştır3.
Devrin hükümetleri, aydınları ve sivil toplum kuruluşlarının bütün bu gayretlerine rağmen Osmanlıdan
Cumhuriyete geçişte halkın takriben % 95’nin okur-yazar olmadığı, rençperlik ve çobanlıktan başka bir

1

Yrd. Doç. Dr. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, veysiakin@trakya.edu.tr
Cevat Geray, Halk Eğitimine Giriş, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay., Ankara 1970, s. 99-100.
3
Mustafa Ergün, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), Ankara 1996, s. 351-352.
2
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becerilerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır4. Bunda elbette Türk halkının tarihsel yaşam tarzının yanı sıra,
Osmanlı eğitim sistemi, okul sayısının azlığı, uzun süren savaş yılları dolayısı ile halkın ve devletin içinde
bulunduğu yoksunluk birer sebep olarak sıralanabilir. Ancak başarısızlığın bu genel sebepleri yanında, olaya
bakış tarzımız da görmemezlikten gelinemez. Nitekim Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin önde gelen
eğitimcilerinden birisi olan İsmail Hakkı Baltacıoğlu, özellikle Osmanlının son devir toplum yapısını da dikkate
alarak, “bizim gibi bedeni, zihni çöküşlere, iflaslara uğramış bir memlekette halk eğitimi, halkın çürüyen
ciğerlerini, kuvvetsiz bacaklarını kurtarmak, kör gözlerini açmak, donmuş kalbini işletmek, kuruyan azmini,
teşebbüsünü canlandırmaktır” diyerek, halk eğitiminin sadece alfabe ve kıraat okutmaktan ibaret olmadığını
söylemiş ve bunun bir zihniyet değişimi meselesi olduğuna vurgu yapmıştır. Böylece O, Meşrutiyet dönemi
gece dersleri ve kursları ile beklenilen faydanın niçin sağlanamadığını da sorgulamış olmaktadır5.
Bu husus, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından da çok erken bir dönemde
fark edilmiştir. Nitekim O, daha 1918 yılında eğitime genel bir hedef koyarak, “aydınları halk seviyesine
indirmekten ziyade, bütün halkı eğitimde aydın olarak yetiştirmek gerekir diyerek”, halkı bilgili kılmanın, yani
zihniyet değişiminin önemine vurgu yapmıştır6. Bu değişim sürecinin umdelerini de henüz İstiklal Harbi
günlerinde (15-21 Temmuz 1921) Ankara’da toplanan Maarif Kongresi’nde7 yaptığı açış konuşmasında
belirlemiştir. Mustafa Kemal Paşa, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin kendi Milli maarifini kurması
gerektiğini söyleyerek, şimdiye kadar yürütülen tahsil ve terbiye usullerinin Türk milletinin gerilemesine yol
açtığına işaret etmiş ve Milli terbiye programının hedeflerini, eski devrin batıl inançlarından kurtulmuş,
doğuştan sahip olduğumuz özelliklerle hiç ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, Doğudan ve Batıdan gelebilen
tüm etkilerden tamamen uzak, milli ve tarihi özelliğimizle uyumlu bir kültür olarak ifade etmiştir8. Eğitime dair
bir başka konuşmasında da O, maarif siyasetinin temelini açıklarken, “Bizim takip edeceğimiz maarif siyasetinin
temeli, evvela mevcut olan cehli izale etmektir” diyerek, hem cehaletin ortadan kaldırılması gerektiğine vurgu
yapmış, hem de “Bir taraftan izale-i cehl ile uğraşırken bir taraftan da memleket evladını hayat-ı iktisadiyeye
fikren müessir ve müsmir kılabilmek için elzem olan ibtidai malumatı ameli bir tarzda vermek usul-i
maarifimizin esasını teşkil etmektedir9” ifadesi ile cehaletten kurtulmanın yollarını da göstermiştir.
Bu amaçla Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ve ilk evresinde halk eğitimine katkı anlamında atılan
adımları kronolojik olarak şu şekilde sıralayabiliriz.
1. Maarif Kongresi ( 15-21 Temmuz 1921)
2.Heyet-i İlmiye Toplantısı (15 Temmuz-15 Ağustos 1923)
3.Maarif Vekili İsmail Safa Bey’in Genelgesi (25 Kasım 1923)
4.Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1923)
5.Muallimler Birliği Halk Dershaneleri (1925)
6.Millet Mektepleri (1928)
7.Halk Okuma Odaları (1930)
8.Halkevleri (1932)
9.Köy Eğitim Kursları (1936)
Burada bizim çalışma konumuz açısından daha ziyade üzerinde durmamız gereken husus “halk
dershaneleri” meselesidir. Daha doğrusu halk dershaneleri sisteminin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasıdır.
Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra dönemin Maarif Vekili İsmail Safa (Özler) Bey, 25 Kasım 1923’te
valiliklere 1971/3655 sayılı bir genelge yayınlayarak, halk ile okullar ve öğretmenler arasında yakın ilişkiler
kurulması ve eğitimin her yaştaki ve sınıftaki halkın ihtiyaçlarını karşılayacak duruma getirilmesi amacıyla halk
4

Mustafa Albayrak, “Yeni Türk Harflerinin Kabulü Öncesinde Halk Eğitimi ve Yazı Değişimi Konusunda Türk
Kamuoyunda Bazı Tartışmalar ve Millet Mekteplerinin Açılması”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap tarihi Enstitüsü Atatürk
Yolu Dergisi, I/4 (1989), s. 469. Şevket Gedikoğlu, Halk Eğitimi, İdeal Basımevi Yay., Ankara 1953, s. 71.
5
Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Pegem Yay., Ankara (Ekim) 2006, s. 299.
6
Afet İnan, Ellinci Yılda Tarihten Geleceğe, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara 1973, s. 41.
7
İstiklal Harbi’nin devam ettiği bir dönemde 15-21 Temmuz 1921’de Ankara’da bir Maarif Kongresi toplanmıştır.
Kongrenin amacı savaştan sonra yeni kurulacak devletin eğitim politikalarını belirlemektir. Kongreye Mustafa Kemal Paşa
da katılmış ve bir konuşma yapmıştır. Maarif Kongresi hakkında geniş bilgi için bkz.: Zeki Sarıhan, 1921 Maarif Kongresi,
Milli Eğitim Bakanlığı Yay., Ankara 2009.
8
Mustafa Ergün, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ankara 1982, s. 47. Konuşma metni için bkz.:Atatürk’ün Söylev ve
Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1989. C. II, s, 19-20. Atatürk’ün eğitim konusunda fikirlerinin temelleri
konusunda ayrıca bkz.: Yahya Akyüz, “Atatürk’ün Eğitim Düşüncesinin Kökenleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,
VII/23 (Mart) 1992. Yahya Akyüz, “Atatürk’ün Türk Eğitim Tarihindeki Yeri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IV/10
(Kasım) 1987, s. 71-90. İhsan Doğramacı, “Atatürk ve Eğitim”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/3 (Temmuz) 1985, s.
654-668.
9
Seçil Akgün-Murat Uluğtekin, “Misak-ı Maarif”, Ankara Üniversitesi Atatürk Yolu Dergisi, I/3 () 1989, s. 286.
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eğitimi faaliyetlerinin başlatılmasını istemiştir. Ancak bu tamimin ülke genelinde nasıl bir etki yarattığı, Halk
eğitimi alanında herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığı bilinmemektedir. Eğitim tarihi araştırmacılarının bu
güne kadar ortaya koydukları çalışmalarda konu ile ilgili bir bilgiye ulaşamadık. O devirde Maarif Vekâleti’nin
yayınladığı dergi ve diğer yayınlarda da malumat bulunmamaktadır..
Bu hususta ilk çalışmalar 1925 yılında Muallimler Birliği “İrşad Heyetleri10”nin oluşturulması ve
bunlara bağlı olarak açılan “Halk Dershaneleri11”dir. Muallimler Birliği Halk Dershaneleri sisteminin ülke
genelinde bütün il ve ilçelere yayılmasının arkasında aynı zamanda Muallimler Birliği başkanlığını yürüten
dönemin Maarif Vekili Süleyman Necati Bey’in bulunduğu12 ve Amerikalı Eğitimci Jhon Dewey’in hazırladığı
raporların etkisi olduğu araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir13.
Bilindiği gibi, Cumhuriyet imparatorluktan çok yetersiz bir eğitim ve öğretim sistemi devralmıştı.
1923-24 yıllarında ülke genelinde okulların sayısı 4.894 ve bu okullarda görev yapan öğretmen sayısı da 10.238
idi. Lise sayısı 23, ortaokul sayısı 72 olup ilkokulu bulunmayan vilayetler dahi vardı14. Öğrenci sayısı ise
62.954’ü kız, 273.107’si erkek olmak üzere toplam 341.941 idi15. Yaklaşık 1.500.000 çocuk okula gitme
imkânından yoksundu. Türkiye nüfusu o dönemde 12.000.000 civarında idi ve nüfusun % 80’i de köylerde
yaşıyordu. Ülke genelinde okur-yazarların nüfusa oranı % 10’nun altındaydı16.
Aynı dönemde Edirne ölçeğinde okullaşmaya baktığımızda ise durum bundan farklı değildi. İl ve
ilçelerdeki ilkokulların sayısı 7 ile sınırlı olup, 34 adet de köy ilkokulu mevcut idi. Bu okullarda okuyan öğrenci
sayısı 3.115 olup, görev yapan öğretmen sayısı ise sadece 104 ile sınırlıydı17. Kent merkezlerinde okuryazarlık
% de 30’lar civarında iken köylerde % 6,2 civarındaydı18.
Uzun süren harp yıllarının getirdiği yoksulluk ve eğitim imkânlarından mahrum bırakılmış bir
toplumun cehaleti Cumhuriyet maarifinin önünde önemli bir sorun olarak duruyordu. Cumhuriyet idarecileri
bunun farkındaydı ve çok çeşitli platformlarda bu konu dile getirilmişti. Ancak cehaleti yenmek sabır, emek ve
önemli bir bütçe isteyen ve nihayetinde temelleri sağlam atılacak bir sistem işiydi. Cumhuriyetin ilk yıllarında
uygulamaya konulan “Halk dershaneleri” ve “Millet mektepleri” programları bu anlamda iki güzel örnekti. Bu
sayede 1935’te okuryazarlık oranı % 20’lere çıkarılabilmişti19.
İrşad heyetleri çalışmaları, Halk dershaneleri ve Millet mekteplerinin programlarına bakıldığında
amacın sadece okuryazarlık olmadığı, aynı zamanda cehaletin de ortadan kaldırılmak istendiği görülecektir. Bu
amaçla kısaca İrşad heyetleri, Halk dershaneleri ve Millet mekteplerinin programlarından bahsetmek de fayda
vardır.
İrşad Heyetleri:20
İrşad teşkilatının faaliyet vasıtaları şunlardır:
A- Kütüphaneler
B- Halk dershaneleri
C- Müsamereler, konferanslar
D- Sinemalar
E- Neşriyat
F- Mektepler
G- Numunelik faaliyetler
Halk Dershaneleri (Yardım Mektepleri):21
10

İsmail Aydın, “Muallimler Birliği İrşad Programı”, Eğitim ve Yaşam Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 17-18 (Bahar-Yaz) 2000, s.9496.
11
Muallimler Birliği Halk Dershaneleri Talimatnamesi, Muallimler Birliği, Sene:1, Sayı: 1 (Eylül) 1341/1925, s. 134-135.
Halk dershaneleri hakkında ayrıca geniş bilgi için bkz.:
12
Bu konuda bkz.: Mustafa Eski, “Mustafa Necati”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XII/35 (Temmuz) 1996.
13
Mustafa Ergün, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ankara Üniversitesi DTCF Yay., Ankara 1982, s. 43.
14
Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, C. II, Remzi Kitabevi Yay., İstanbul 1967, s.366-367.
15
Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s. 350.
16
Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s. 327. 1927 sayımına göre, 13.648.000 olan Türkiye nüfusunun 10.516.000’lik zorunlu eğitim
çağındaki bölümünden ancak 1.112.000’nin okuma yazma bilmesi durumun vehametini ortaya koymaktadır. Bkz.: Albayrak,
“Halk Eğitimi ve Yazı Değişimi”, s. 465.
17
Ratip Kazancıgil-Nilüfer Gökçe-Ender Bilar, Edirne’nin Eğitim Tarihi (İlk-Orta Öğretim) 1361-2005, Edirne Valiliği
Yay., Edirne 2006, s. 214. Ayrıca bkz.: Kısaparmak, Necip Güngör, Milli Eğitim Cephesiyle Edirne, Turan Matbaası, Elazığ
1968, s. 20.
18
Albayrak, “Halk Eğitimi ve Yazı Değişimi”, s. 470.
19
Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s. 405.
20
Aydın, “Muallimler Birliği İrşad Programı”, s. 94-96.
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Birnci Devre: Eylül-Şubat; Elifba (6 Saat), Hesap başlangıcı (2 saat), Serbest dersler (2 saat)
İkinci Devre: Mart-Ağustos; Türkçe, Hesap, Milli Tarih ve Coğrafya, Serbest dersler
Not: Serbest dersler medeni ve iktisadi malumatlardan ibarettir.
Millet Mektepleri:22
Eğitim süresi: Eski yazıyı bilenler 2 ay, Ocak- Şubat, Elifba bilmeyenler 4 ay; Nisan-Temmuz
Dersler: Okuma-Yazma (2 saat), Hesap ve Ölçüler (2 saat), Sağlık Bilgileri (1 saat), Yurt Bilgisi (1
saat)
EDİRNE HALK DERSHANELERİ
Yukarıda izahına çalıştığımız ülke gerçekleri Edirne için de geçerliydi. Yeni harpten çıkmış Edirne
idarecileri, bir taraftan iki yıllık bir Yunan işgalinin acılarını sarmaya çalışırken, diğer taraftan da cehalet ve
bilgisizliği yenmek maksadıyla şu veya bu sebeple eğitim imkânlarından yoksun kalmış halka açacakları
dershanelerle hem okuma-yazma öğretmeyi hem de zamanın şartları karşısında ayakta durabilecek bilgiler
kazandırmayı hedeflemişlerdi. Edirne’de halk eğitimi programı çerçevesinde “halk dershaneleri” açılması fikri
ilk defa 22-27 Şubat 1923 tarihleri arasında Vali Şakir (Kesebir) Bey’in müzaheretinde ve Maarif Müdürü Celil
Bey’in davetiyle toplanan Edirne Maarif Kongresi’nde Edirne delegesi ve Selimiye Başmuallimi Hayri Bey
tarafından şifahi raporunun okunması esnasında dile getirilmiştir23. Bu husus, Kongre mukarreratına 7. Madde
olarak “Tahsil hayatını geçirmiş veya elim bir mecburiyetle çıraklık etmekte bulunmuş kimse ve çocuklar için Gece dersleri ve Çırak mektepleri- açarak bu gibileri nimet-i maariften hisseyab etmek” şeklinde konulmuştur24.
Vilayet Maarif Kongresi’nin aldığı bu karar, Edirne Maarif Müdürlüğü tarafından uygulamaya
konulmuştur. Bu amaçla Vali Şakir Bey 24 Mart 1923’te bir tamim yayınlayarak Halk dershanelerinin
kurulacağını ve “okula gidemeyen çocuklar ile okur-yazar olmayan ebeveynlerden arzu edenlerin” bu
dershanelere devam edebileceklerini bildirmiştir. Bu tamimde dikkat çeken en önemli husus, uzun süren harp
yılları sebebiyle beşeri kaynak sıkıntısı çekilmesi ve bundan dolayı çocukların ailenin geçimini üstlenerek,
eğitimlerini yarıda kesmek zorunda kalmış olmalarına işaret edilmiş olmasıdır. Böylece bir taraftan mecburi
eğitimden uzak kalan çocukların eğitimlerini tamamlamaları sağlanacak, diğer taraftan da şu veya bu sebeple
okuma-yazma öğrenememiş olanlara okuma-yazma eğitimi verilmiş olacaktı. Ayrıca bu tamimle beraber eğitim
ve öğretimin nasıl olacağına dair “talimatname” de hazırlanmıştır. Buna göre25;
1. Kaza merkez muallimlerinden münasip olanlar, maaşlarına 500 kuruş zam yapılarak Halk
dershanelerine tayin olunacaklardı.
2. Halk dershaneleri geceleri ikişer saat ders yapılmak suretiyle üçer buçuk ay olarak iki devre
halinde eğitim yaptıracaklardı. Birinci devreye hiç okuma-yazma bilmeyenler kayıt olacak, ikinci
devreye ise okur-yazar olanlar alınacaklardı. Eğitim öğretim hemen başlatılacak ve her kazada
erkek mekteplerinde gerçekleştirilecekti.
3. Halk dershanelerine birincisi mecburi eğitime tabi olanlar, ikincisi de arzularıyla derslere iştirak
etmek isteyenler olmak üzere, iki sınıf talebe kaydedilecekti. İlk sınıftakilerin devam mecburiyeti
olacaktı. Gelmeyenler hakkında İptidai Tedrisat Kanunu’na göre işlem yapılacaktı.
4. Tahsilini tamamlayanlar müfredata göre sınava tabi olacaklar ve başarılı olanlar tasdikname alarak
mecburi eğitim takibatından kurtulmuş olacaklardı.
5. Dershanelerin masraf ve eğitimcilerin maaş karşılıkları Vilayet bütçesinden karşılanacaktı.
Halk dershaneleri programı aynı zamanda Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ricası ile Edirne Maarif
Müdürü Celil Bey imzası ile devrin Maarif Vekili İsmail Safa Bey’e de sunuldu. İlgili yazıda eğitim ve
öğretimin yüz yılarca niçin geri kaldığına temas edilerek, eğitimin yaygınlaştırılması için ülkenin her ferdine iki
vazife düştüğü ifade edilmekteydi. Birinci vazife, hangi yılda olursa olsun bila-istisna halkı okutma çarelerinin
araştırılması, ikincisi ise bunda başarılı olabilmek için ilk okumada anadilinin kullanılması olarak
belirtilmekteydi. Halkın kısmen olsun okutabilmesi için o sene sadece kaza merkezlerinde Halk dershaneleri
açılması uygun bulunmuş olup gelecek senelerde ilçelere de yaygınlaştırılması düşünülmüştü. Ayrıca, “Milli
maarifimize sağlam bir istikamet vermek isteyen muhterem Vekilimiz Safa Beyefendi’den bu teşkilatın kabul ve
tamim buyrulmasını temenni ederken gerek Trakya’da ve gerekse hariçte bulunan bütün Türk maarifçileri ile
Türk gençliğinden atideki tamim ile müfredat programının tamamen tatbik edilmesi” temenni ediliyordu26.

21

Muallimler Birliği, Sene: 1. Sayı: 1, (Eylül), 1341, s. 134-135 içinde bkz.: Muallimler Birliği Halk Dershaneleri
Talimatnamesi.
22
Saime Yüceer, “Türkiye’nin Aydınlanma sürecinde Bir Kültür Devrimi Millet Mektepleri”, Uludağ Üniversitesi Atatürkçü
Bakış Dergisi, C. I, Sayı: 1 (2002), s. 23.
23
Trakya Bilgi Demeti, Sene: 1, Sayı: 1, 1 Nisan 1339, s. 27.
24
Trakya Bilgi Demeti, Sene: 1, Sayı: 2, 25 Mayıs 1339, s. 63.
25
Trakya Bilgi Demeti, Sene: 1, Sayı: 1, 1 Nisan 1339, s. 23-24.
26
Trakya Bilgi Demeti, Sene: 1, Sayı: 1, 1 Nisan 1339, s. 22.
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Aynı yıl sadece kaza merkezlerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Gelibolu) geceleri ikişer saat ve
haftada altı gün, üçer buçuk ay sürelerle iki devre halinde uygulanacak olan program ve müfredatı şöyleydi:
Tablo 1: Edirne Halk Dershaneleri Programı27
Birinci Devre
Ders
Türkçe
Kur’an- KerimUlum-ı Diniye
Hesap
Tarih
Malumat-ı Ahlkiye ve Hıfz-ı Sıhha

Saat
6
1
2
2
1

Toplam

12

İkinci Devre
Ders
Türkçe
Kur’an-ı Kerim
Ulum-ı Diniyye
Hesap
Hendese
Coğrafya
Tarih
Malumat-ı Ahlakiye
Hıfz-ı Sıhha
Toplam

Saat
3
1
1
2
1
1
1
1
1
12

Birinci Devrenin Müfredat Programı
Türkçe: Alfabe, anadiliyle yazılmış ufak cümleleri okutmak ve yazdırmak (kitap ve el yazılarıyla) İlk
devre birinci sınıfa ait okuma metinlerinden seçilmiş parçaları okutmak.
Kur’an-ı Kerim Ulum-ı Diniye: Namaz dua ve sureleriyle abdest, namaz, oruç hakkında genel
bilgilendirme, İslamiyet’te çalışma ve yardımlaşmanın en büyük farz olduğunun izahı, milliyetperverliğin
dinimizin esaslarından olduğunun halkın anlayabileceği şekilde anlatılması.
Hesap: Birden bine kadar olan sayıların ezbere sıralanması ve dört işlemin (toplama-çıkarma-çarpmabölme) öğrenilmesi, çarpım tablosu.
Malumat-ı Ahlakiye ve Sıhhiye: Korkulardan kurtulmasını temin edecek mevzular, tasarruf hakkında
daimi nasihatler, küsülük fenalığı hakkında dini ve içtimai sözler.
Tarih: Milli iftihar tarihimize dair olaylar, bilhassa eski Türklerle Osmanlı Türkleri ve milletimizin son
inkılâbı ve bunun doğurduğu harikalar geniş ve izahlı olarak ve din derslerinin ehemmiyeti kadar büyük bir
ehemmiyetle anlatılacaktır.
İkinci Devrenin Müfredat Programı:
Türkçe: Alfabe, kıraat (okuma), imla, yazma. Gramer kuralları ayrıca okutulmamakla beraber
tatbikatının gösterilmesini temin edecek kadar fikir verilmesi.
Kur’an-ı Kerim: Bu devre zarfında Kur’an-ı Kerim’in her tarafından okumalar yapılacaktır.
Ulum-ı Diniye: Allah’a iman, İslam’ın binası, abdest, namaz, gusül, Cuma, bayram, cenaze namazları,
zekât, hac bahisleri özet olarak gösterilecek, bunların yerine getirilmesini faydaları mümkün olabildiği kadar
anlatılacaktır. Daha sonra peygamber ve İslam büyükleri öğretilecektir.
Hesap: Sayı sayma ve rakamlar, dört işlem, bunlar üzerinde zihni ve yazılı kolay problemler, kesir
işaretlerine dair özet, mukayese problemlerinden en çok kullanılabilenlerinin birbirlerine çevrilmesi.
Hendese: Kullanımda olan şekiller ve hacimlerin çapları uygulamalı şekilde gösterilecektir.
Coğrafya: Harita okunması, milli hudut dâhilindeki arazi, maden zenginliklerimiz, iktisadi
durumumuz, ulaşım durumu, meşhur şehirler, limanlar ayrıntılı olarak gösterilecek, komşu ülkelerin nüfus ve
milli ekonomileri ile ticari durumları anlatılacaktır.
Tarih: Türk tarihi hakkında gerekli bilgiler, Osmanlı tarihinden kısa malumat, inkılâplarımız.
Malumat-ı Ahlakiye: İçtimai ve terbiyevi malumat, milli ananelerimiz ve dini geleneklere sadakat,
cemiyet hayatında beraber yaşamaya dair güzel kuralları öğrenmek, medeni kazanımlar ve ibadet kurallarına
uygun biçimde yaşamaya hürmet, milli karakterimizin temerküzünü temin edebilecek gibi tafsilat.
Hıfzıssıhha: İçtimai, tahripkâr hastalıklardan kurtulma yolları, bedenin uzuvlarının ayrı ayrı
sağlıklarının korunması, köy hıfzıssıhhası.
SONUÇ:
Elde ettiğimiz belge ve bilgilere göre Türkiye’de Halk dershaneleri sistemi yaygınlaştırılmadan önce
ilk uygulama Edirne Valiliği’nin talimatı ile Edirne Maarif Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin ilanından kısa
bir süre evvel uygulamaya konulmuştur. Bu uygulamanın Ankara Hükümeti’’nin herhangi bir talebi ve talimatı
olmaksızın ilk defa Edirne’de gerçekleştirilmiş olmasını şehrin kurtuluşu döneminde içinde bulunduğu şartlarla
ilgilendirmek mümkündür. Elbette yukarıda izaha çalıştığımız gibi Meşrutiyet aydını ve yeni devletin halk
eğitimine bakış politikasının etkisini de görmemezlikten gelemeyiz.

27

Trakya Bilgi Demeti, Sene: 1, Sayı: 1, 1 Nisan 1339, s. 23-24.
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Bununla beraber, Edirne Maarif Müdürlüğü’nün uyguladığı programın da halk eğitiminde model
seçilmesi ve bu dershanelerin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına bir etkisi olduğu kanaatindeyim. Çünkü
Edirne’de uygulamaya konulan bu programı Maarif Müdürü Celil Bey, “Milli maarifimize sağlam bir istikamet
vermek isteyen muhterem Vekilimiz Safa Beyefendi’den bu teşkilatın kabul ve tamim buyrulmasını temenni
ederken gerek Trakya’da ve gerekse hariçte bulunan bütün Türk maarifçileri ile Türk gençliğinden atideki
tamim ile müfredat programının tamamen tatbik edilmesini rica ederi” diyerek, devrin Maarif Vekili Safa Bey’e
arz etmişti.
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SOME INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC APPROACHES ABOUT THE IMPORTANCE OF
MUSIC IN THE FUNCTION OF MUSICAL EDUCATION
Aida Islam2, Stefanija Leshkova – Zelenkovska3

Abstract
In last decades with the technical-technological achievements, appeared scientific approaches that penetrate deeper into the
study of the importance of music and its positive influence on human activities. Some focus on the areas of the human brain neural and cognitive, that are activated during the perception and processing of music. This music cognition is an
interdisciplinary approach to understanding the mental processes that support musical behaviors, including perception,
comprehension, memory, attention, and performance. The intentions to demonstrate on the scientific level the benefits of music
further emphasize its major role in the formation of young people during schooling. Therefore music should have an important
role in the education system through functional music education that will stimulate musical activities, performing and listening
to music, and will empower mentioned positive effects in all areas of the education.
Keywords: scientific approaches, classical music, musical education.

INTRODUCTION
In many countries in the world music is studied within the compulsory education system through the subject of
music education and it has been recognized as serving a variety of human needs. Some of these needs can be met
only through music, that is, through the kinds of meanings and satisfactions that only musical sounds, defined and
structured according to cultural expectations, traditions, and identity traits, can provide (Bennett 1999). In this
regard, numerous studies have been conducted whose results confirm the benefits of musical activities in the
educational process of young people. General findings are that musical education contributes to improved outcomes
in all areas such as reading and literacy skills, spatial-temporal reasoning, mathematical abilities and emotional
intelligence.
In the recent decades, with the technological advancements, there are scientific approaches that penetrate deeper into
the study of the importance of classical music and the positive influence of music activities on human being. Some
focus on the areas of the human brain that are activated during the perception and processing of music, as well as
neural and cognitive processes of musical treatment. Their findings are that music represents an ideal domain for
studying the physiology of the interconnection of the parts of the brain that are activated during music perception.
Neural mechanisms activated by music play an important role in human intelligence, and therefore these studies of
music and neurology may lead to new medical, rehabilitation and palliative care programs.
In order to highlight the role of music within the educational system, in this paper will take into consideration some
interdisciplinary scientific findings that deeply confirm the benefits of music. Given the fact that music is constantly
subject to interest, there is a huge body of work of researches (qualitative and quantitative), of which we have
focused our interest on those that are within the cognitive musicology.

SOME INTERDISCIPLINARY APPROACHES
In the 1970s, music cognition was studied in science mainly for its acoustic and perceptual features, in what were
music psychology and psychophysics. Most of these discussions about the psychology of music typically include
lengthy discussions on acoustics and psychophysics, without showing how these issues can be related to the quality
of music experience (Roederer 1973).
The cognitive revolution encourages the researches that extend the level of sensation and perception of music and in
that way are obtained more sophisticated information about the impact of music on cognition, thus increasing
awareness of the role of music in a social and cultural context (Pedersen 1970, Bruner 1984, Gibson 1988).
2
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Music cognition requires an interdisciplinary approach to understanding the mental processes that support musical
behavior, including perception, understanding, memory, attention and the performances. Originally, the musical
cognitive theories arise in the field of psychoacoustics and sensation, and then expand covering neurology, computer
science, psychology, philosophy, linguistics, etc. New areas in the musicology arise too, such as cognitive
musicology which explores "the musical habits" of the brain and focuses the interest on process rather than content.
This scientific branch tends to the mental representation of music and exploring the cognitive regions of musical
possibilities where the creative artists still haven’t reached (Sloboda 1985, Dowling & Harwood 1986).
The findings related to music and its impact on the cognition initiate scientists to explore music and its effects more
and more in terms of different scientific disciplines (Moreno 2009: 23). So, in the 90’s, music is also observed in
terms of biology, when Nils L. Wallin introduces the term bio-musicology (Wallin 1991). In the book "The Origins
of Music" is covered the problem of the evolution of music and man with the three major branches such as
evolutionary musicology, neuromusicology and comparative musicology. Especially with the development of
technology, researches about music are getting new dimensions and open new perspectives which further promote
the beneficial sides of music. For this purpose is even used scanning of the neurons with functional magnetic
resonance thus identifying the key aspects of musical performances that cause brain activity that is associated with
emotions, and for the first time it is shown how these performances allow variation of the brain operation (Avanzini,
Lopez, Koelsch & Majno 2006, Koelsch 2012)
ABOUT SOME BENEFITS FROM MUSICAL ACTIVITIES
As a result of scientific advances in the mentioned areas and the new scientific disciplines in the recent years, there
has been an increasing interest in encouraging and practical application of musical benefits within the educational
system. In particular, the study of the relationship between the musical activities and the achievements in other
subjects, or spatial-temporal reasoning, has received a great deal of publicity.
The ability of music to easily reach deeply into the emotions of humans makes it to be in the recent decades an
inevitable tool in the interdisciplinary connections in the scientific areas of different nature. Of course, this is due to
the fact that music is non-invasive, safe and motivating tool experienced through simultaneous activation of a certain
number of regions in the brain. When a musical input enters our central nervous system via the auditory nerve, most
of the input goes to the brain for processing. But some of it heads straight to motor nerves in our spinal cord. Our
brain is primed early on to respond to and process music. Researches have shown that day-old infants are able to
detect differences in rhythmic patterns. From an evolutionary standpoint, music precedes language.
One reason for the superiority of classical music to the brain attention is the way it influences our brain's
organization and abilities by its rhythm. It helps to increase the production of serotonin level in the brain and thus
enhance our critical thinking. Classical music has a steady predictable rhythm, organized phrases and structured
form. Also, the sound waves of a tone or a whole chord are organized in mathematical ratios that the brain easily
accepts. In that sense, classical music is known to have great power to improve brain function, especially the reading
and writing skills, spatial-temporal reasoning, math skills and emotional intelligence. Moreover, classical music
helps in increasing attention and focusing, by affecting the amplitude and frequency of brain waves. In addition,
music stimulates brain function to concentrate more easily and to assimilate more information in less time.
Many researches found that the classical music affected not only the emotional response and the kinds of emotional
language used, but also affected the topics participants chose to disclose, promoted greater expression and actually
caused an increase in the pleasure participants got from listening to classical music (Jensen 2001).
At the Emory News Center, Kerry Ludlam reports on a study showing that compared to other leisure activities,
learning to play a musical instrument has long-term cognitive benefits. Children who participate in music lessons
tend to suffer fewer declines in memory as they age. The report also mentions that it is never too late to start; taking
music lessons at any age increases overall memory skills (Ludlam 2012).
In favor of this are a number of studies including information from the University of Kent and Montreal that reveal
that perceiving music is a multitask performance (rhythm, melody, tempo) that initiates organization, skills and
ability of the brain to handle more information at once. In this context is the fact that the rhythm of classical music
helps students in learning mathematics through stimulation of brain centers for thinking, analyzing and planning,
thus improving organizational skills.
The study of music's relationship to spatial-temporal reasoning, most commonly labeled "the Mozart Effect,"
(Kembel 2004) has received much attention because of the power of music for effective learning, developing
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creativity and improving health. In fact, the author of this book states that music rightly has a central place in society
not only as a form of beautiful artistic performance, but also as a prime mover in mental development, stress release
and emotional expression. The survey of Shaw and Rauscher at the University of California indicates the influence
of Mozart's music, after listening to Mozart's piano sonata in D Major (K 488), individuals "gained a distinct
advantage in terms of spatial task performance ..." (Kembel 2004: 17). Later studies focusing on long term musical
instruction, such as piano, found similar enhancements in spatial-temporal reasoning.
Some Interdisciplinary Scientific Approaches about the Importance of Music in the Function of Musical Education
are conducted by Dr. Gordon Shaw of the University of California-Irvine. In his study was found that infants who
listened to Mozart and then studied piano as children scored higher than other children in math.
When children's brainwaves were monitored by an electroencephalogram (EEG), Russian scientists found a
significant difference between those who listened to music and those who didn't. The study, published in Human
Physiology in 1996, demonstrated that the group of children who listened to classical music for one hour a day over
a six-month period exhibited changes in the alpha rhythm frequency band and greater coherence between different
regions of the cerebral cortex, both indicating greater levels of relaxation. More striking, perhaps, is that these
changes in the brain and brainwaves occurred in a passive listening setting where children were not required to pay
attention to the music.
Today in modern life is particularly important the role of music in reducing the stress. It is known that stress is
associated with many diseases, including several mental diseases that occur only in people with too high levels of
stress (Myriam, Thoma, La Marca, Nater 2013).
While listening to the classical music, our heart beat and pulse rate will relax with the beat of the music. As the body
becomes relaxed, our minds are able to concentrate more effectively. Frequent listening of classical music also helps
in reducing the risk of stroke and other health problems.
In the recent decades, when the virtual world and alienation develop fast and make people more and more alienated,
music and musical activities are promoted as a means of socialization of personality and a sense of belonging.
CONCLUSION
The elaborated subject matter is a drop from the sea of scientific findings that confirm the important role of music in
society. Therefore it is a continuous subject of research in many scientific areas, which opens the way for the
establishment of new scientific disciplines, such as bio-musicology, cognitive musicology, that explore more deeply
the effects of the influence of music on humans. Especially are emphasized the benefits of classical music as very
useful in the developing period of the child's personality. Therefore, in the educational systems of developed
countries music education is accepted as an important and integral subject within the curriculums. A variety of
projects are implemented that encourage greater integration of young people in music activities with the aim to
provide “high quality music education for all”. This tendency of music becoming a significant area, in which an
interdisciplinary connection contributes to more effective results within the educational system, is expected over
time to be positioned in most cultural environments in the world. All this derives from determined a systematic
educational policy for implementing curriculum and program in music education, and thus a clear strategy of
educating and shaping young people.
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MEDYADA 12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ
12 YEAR COMPULSORY EDUCATİON SYSTEM İN THE MEDİA
Zuhal Demir1, M. Yüsra Arslan2
Özet
Zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran yasa, teklif olarak sunulmasından, kabul edilmesine ve getirdiği
değişikliklere kadar her yönüyle çok fazla tartışılmış ve uzun süre medyanın gündemini oluşturmuştur.
Bilinmeyeni fazla olan bu süreçte, yeni eğitim sistemi hakkında kamuoyuna bilgi sunan medya kuruluşları arasındaki fikir
ayrılıkları da dikkat çekicidir. Birincil işlevi bilgilendirmek olan gazeteler ve gazetecilik mesleği günümüzde hakikat ve
nesnellikten uzak olmaları bakımından eleştirilerek güvenilirliklerini büyük ölçüde kaybetmiştir. Aynı haberler farklı
gazetelerde veya farklı kalemlerde farklı ideolojik çerçevelerle sunulurken; denge unsuru tamamıyla göz ardı edilir
olmuştur.
Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinin bu yeni eğitim sistemi ile ilgili verdiği haber ve köşe yazılarını laiklik bağlamında
inceleyecek olan bu çalışmada amaç, 12 yıllık kesintili eğitim sistemi konusunda medyayı önemli bir bilgi ve haber kaynağı
olarak gören kamuoyuna medya aracılığı ile sistemin nasıl anlatıldığı, farklı ideolojilere sahip organların aynı sistemi hangi
farklı açılardan ele aldığı ve bilgilenme sürecinde kamuoyuna sistemle ilgili ne tür bilgilerin aktarıldığının tespit
edilmesidir.
Anahtar Kelimeler: 12 yıllık kesintili eğitim sistemi, söylem analizi, laiklik, nesnellik.
Abstract
The laws which gradually increase compulsory education to 12 years, has been discussed thoroughly with every aspect
including its proposal, acceptance and changes, and has constituted the long-established media’s agenda.
In this process where the unknown is more than what is known, the differences of opinion among media organizations
which provide information to the public about the new education system are also notable. The newspapers and the
profession of journalism whose primary function is to inform people has been criticized in terms of being far away from
truth and objectivity, and has lost its reliability significantly. While the same news are being presented in different
newspapers or different pens with different ideological frameworks, the element of balance has been completely ignored.
The purpose of this study which will examine the news and articles of Cumhuriyet and Hürriyet newspapers’ on this new
education system in the context of laicism is to detect how the system is being expressed to the public who see the media as
an important information and news source about this 12 years of intermittent training system, from which different
perspectives the organs with different ideologies handle the same system, and what kinds of information about the system
is being transferred to the public during the information process.
Cumhuriyet and Hürriyet newspaper’s the news about the new education system in the context of secularism and a
columnist for the purpose of this study is to examine, 12-year education system in discontinuous media that serves as an
important source of information and news to the public, through the media that described how the system, with different
ideologies which deal with different aspects of the same system of organs taken and in the process of informing the public
about the system is to determine what type of information that is transferred.
Key words: 12 years of intermittent training system, discourse analysis, laicism, objectivity.

1.

GİRİŞ

Türkiye’de Cumhuriyet dönemi boyunca eğitim sistemi içerisinde dinin yeri sürekli tartışılmıştır. Bu
tartışmaların önemli bir boyutunu da okullardaki din eğitimi oluşturmaktadır. 4+4+4 eğitim sisteminin de en çok
tartışılan yönü seçmeli dersler adı altında toplanan din dersleri, okula başlama yaşı ve meslek eğitiminin
arttırılması yönündeki değişiklikler olmuştur.
Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunla eğitim sisteminde başlayan yeni dönemin
iki temel amacından birinin toplumun ortalama eğitim süresini yükseltmek; diğerinin ise eğitim sisteminin
bireylerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin gerektirdiği yönlendirmeyi mümkün kılacak şekilde düzenlenmesi
olduğunu belirtmektedir.
Peki, yasa hangi değişiklikleri getirmektedir? Amaç sadece Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı amaçlarla
mı sınırlıdır yoksa gizli amaçlar mı barındırmaktadır? İşte tartışmalar da bu sorular üzerinde yoğunlaşmaktadır.
“12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar” Genelgesi (Milli Eğitim Bakanlığı)’nde yer alan bu
yenilik ve değişiklikler şu şekilde sıralanabilir:
1. 1997’de hayata geçirilen 8 yıllık ‘kesintisiz’ eğitim kaldırılmış; uygulama, her biri 4 yıldan oluşan 3
kademe halinde 12 yıllık kesintili eğitime dönüşmüştür.
2. 1997 öncesindeki ‘ortaokul’ sistemine geri dönülmüştür. Her biri 4 yıl olan üç kademeli eğitim sisteminin
birinci kademesi ilkokul, ikinci kademesi ortaokul, üçüncü kademesi lise olarak adlandırılmıştır.
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60-66 ay arasındaki çocuklar velilerinin yazılı isteği ile gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılanlar ilkokula
başlayabilecektir.
4. Yeni eğitim sistemi daha önce kaldırılmış olan imam hatip liselerinin ortaokul kısmını geri getirmiştir.
2012-2013 eğitim ve öğretim yılında eğitim öğretime başlamış olan imam hatip ortaokullarına devam etmek
isteyen 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları bu okullara yapılacaktır.
5. 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrencilerden Seviye Belirleme Sınavı (SBS)
sonuçlarına göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler ile bu
sınava katılmayan öğrencilerin tamamının tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına kayıt yapmaları
sağlanacaktır.
6. Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ek olarak seçmeli “Peygamberimizin Hayatı” ve “Kuran-ı
Kerim” gibi dersler eklenmiştir.
30 Mart 2012 tarihinde 91 red oyuna karşı 295 oyla yasalaşan ve zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla
çıkaran kanun teklifi, AKP Hükümeti ile başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere diğer muhalefet partileri
arasında da büyük tartışmalara neden olmuş; sistem, kamuoyundan oldukça eleştiri almıştır. Eleştirilerin
odağında;
-Okula başlama yaşının 5’e çekilmesi,
-Bazı okulların imam-hatip okullarına çevrilmesi,
-Din içerikli ders sayılarının arttırılması,
-İlkokuldan sonra açıköğretime devam edebilme veya imam hatip okullarına gidebilmenin önünün açılması yer
almaktadır.
Yeni eğitim sistemiyle ilgili toplum ve toplumun temsilcisi sayılabilecek gazeteler de iki ana görüşe
ayrılmıştır: 4+4+4 yeni eğitim sistemini destekleyenler ve desteklemeyenler. Her gazetenin konuyla ilgili
haberleri sunumunda argümanları farlılıklar gösterse de genel itibariyle eleştiriler ve eleştirilere verilen yanıtlar,
“laiklik ve demokrasi” kavramlarıyla ilişkilendirilmiştir. Yeni eğitim sistemiyle ilgili çıkan haberler, gazetelerin
ideolojik yönelimi doğrultusunda yeniden kurgulanarak bir mücadele aracı haline gelmiştir.
Bu çalışmanın amacı, çoğulcu ve katılımcı demokrasilerde yasama, yargı ve yürütmeden sonra dördüncü
güç konumunda olan medyanın Hürriyet ve Cumhuriyet Gazeteleri örneği üzerinden 12 Yıllık Zorunlu Eğitim
Sistemi ile ilgili kamuoyu oluşturma, eğitme ve yansıtmadaki rolünü ne şekilde yerine getirdiği ya da
getirmediğini ortaya koymak; “12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemi”nin medyadaki görünümünü gözler önüne
sermektir.
3.

2.

YÖNTEM

Haber, medyanın güçlü ve egemen ideoloji tanımlarına yönelik bir yeniden üretimin gerçekleştirildiği,
gerçekliğin ideolojik temsiliyeti ve inşasında oldukça stratejik metinsel bir söylemdir. Hükümet ve yönetim
örgütleri için medya, onların kurumsal etkinliklerinin adil, eşit, meşru ve kamu yararına olduğunu kamusal
alanda iddia ettikleri bir aygıttır. İktidar seçkinleri ve iktidarı temsil eden kurumların sözcülerinin öznel
görüşlerinin haberde nesnel olarak temsil edilmesi, haberin söylemsel yapısı içerisinde ideolojinin işleyişinde bir
strateji olarak çok önemlidir. Var olan toplumsal gerçekliğin bir parçası olan ve bazen mücadeleli ve çelişkili,
bazen yönlendirilen ve kapalı anlamlandırma pratikleri içinden, çoğunlukla egemen gücü ve iktidarı elinde
bulunduranların lehine gerçekliği inşa eden ve tanımlayan bir dolayımlayıcı olarak değerlendirilen eleştirel
medya anlayışı içinde haberlerin konumlanması, bu çerçeve ile uygunluk göstermektedir. (Dursun, 2001: 123–
125).
Haberlerde yer alan ideolojik kodların gün yüzüne çıkarılabilmesi için taşınan örtük anlamların incelenerek
çözümlenmesi gerekmektedir.
Söylem çözümlemesi, belli tarihe ve varoluş koşullarına sahip söylemsel ifadelerin nasıl bir bağlama
yerleşerek toplumsalın anlamını belirlediği ile ilgilenmektedir. Söylemsel alanın temel birimi, yazılı ya da sözlü
ifadelerdir. Söylemsel ifade, bir önerme ya da cümle değildir; ifadeleri tanımlayan şey gramer yapıları değil,
bağlamsal anlamı belirleyen sözcelemin yarattığı farktır. Söylemin çözümleme birimi söylemsel ifade ise,
ifadelerin bir araya gelmesini belirleyen, söylemsel formasyondur. Söylemsel formasyon, nesneler, ifade
biçimleri, kavramlar, temaların seçimi arasındaki korelasyon, konumlanma, işlevsellik ve dönüşümün
düzenliğini bize gösterir (Sancar, 1997: 95-96).
Öte yandan, söylem bir dil pratiğidir. İdeoloji ise toplumsal oluşum olarak ancak dil ile ortaya çıkabilmesi
ancak dilde anlatım bulması nedeniyle söylem ile doğrudan ilişkilidir. Bir başka deyişle dil ideolojinin maddi
biçimidir ve dil ideoloji tarafından kuşatılmıştır. Kısaca ideoloji, bilgi, diyalog, anlatım, beyan tarzı, müzakere,
güç ve gücün mübadelesiyle eyleme dönüşen dil pratiklerine ilişkin süreçlerdir. Bir süreç olarak söylem, anlatım
ve konuşma eylemlerinin içsel kurallarıyla düzenlenir. Söylemin kendi içsel kuralları, söylem düzenlerini
oluşturur; söylem, düzenlenmiş/seçilmiş söylemlerin bir araya gelmesidir (Toruk ve Sine, 2012: 357).
Pragmatik (edimbilimsel) bir yöntem olan eleştirel söylem analizi, metinlerin klasik lingusitik ve edebi
metin çözümleme yöntemleri ile ortaya konulamayacak yönlerini çözümlemede başarılıdır. Van Dijk, metinleri
makro ve mikro yapılar olmak üzere iki ana boyutta inceler. Makro yapı incelemesinde önce haber başlıkları, alt
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başlıklar, haber girişi ve spotlar gibi bölümler tematik açıdan analiz edilir. İki alt bölümden oluşan şematik
analizin ise iki alt ilkinde (durum) anlatı örgüsü; ikincisinde (yorum) olayın gerçek kaynakları ve olaya konu
olmuş tarafların tepkileri incelenir. Mikro yapı incelemesinde ise Dijk, söylemin dilin birimlerine yansıyan
izlerini sürer. Sözcük seçimleri, cümle yapıları, cümleler arasında kurulan nedensellik ilişkilerini retorikle
ilişkilendirerek inceler. Söylem belirleyici kelime ve cümle yapılarının makro düzeyde nasıl önermeler
oluşturduğu ve bireysel söylemlerin makro düzeye nasıl taşındığı araştırılır (Solak, 2011: 3).
Van Dijk’ın söylem analizi metodunu çeşitli sorularla zenginleştiren Bell (1991: 126- 127), haberlerin
söylemlerinin ortaya konulabilmesi için şu aşamaları izlemektedir;
a) İnsanlara nasıl atıfta bulunuluyor?
b) Bu insanlar hangi toplumsal özelliklerle anılıyor?
c) Bu insanlara karşı uygulanan dışlama, ayrım, baskı hangi araçlarla yapılıyor?
d) Haberde yer alan argümanlar hangi bakış açısıyla sıralanıyor?
e)Toplumsal aktörler nasıl değerlendiriliyor?
f) Ne tip toplumsal pratiklere atıfta bulunuluyor?
Hürriyet ve Cumhuriyet Gazetelerinin, 4+4+4 uygulaması üzerinden eğitim sistemi haberlerini nasıl
verdiğine odaklanacak olan bu çalışmada, Teun A. Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi disiplinine başvurularak,
tartışmaların en yoğun biçimde izlendiği 2012 yılı Mart ve Ekim ayları arasında yayınlanan gazeteler
incelenmiştir.
3.

BULGULAR

3.1. Hürriyet Gazetesi
3.1.1. Köşe Yazıları
Hürriyet gazetesi 4+4+4 eğitim sistemiyle ilgili çok sayıda köşe yazısına yer vermiş; konuyu hem ideolojik
hem de pedagojik açıdan ele almıştır.
3.1.1.1. Tematik Analiz
Hürriyet gazetesinin 4+4+4 eğitim sistemi ile ilgili köşe yazılarında iki tip başlık göze çarpmaktadır.
Başlıklar, “Okula Başlama 66-72 Ay Oluyor” ve “MEB’in Yol Haritası” gibi düz başlıklar ile “4+4+4’te Tablet
Muamması” gibi yönlendirmeli başlıklardır.
Spotlarda da 28 Şubat ve yasayla ilgili ödenek bulunmayışına gönderme yapılmaktadır.
Örneğin, “Hesabı Olmayan Yasa: 4+4+4” başlıklı yazının spotunda “Yapılan hesaplar, bütçede bu
yasayla ilgili hiçbir ödeneğin bulunmadığını, bütçe hazırlanırken bu yönde bir karar bulunmadığını açıkça
ortaya koyuyor. Bu tablo da 4+4+4 olarak bilinen yasanın kamuoyunun gündemine, ‘Hiçbir hazırlık
yapılmadan, sadece 28 Şubat’ta Başbakan’ın söylediklerini yerine getirmek için’ geldiği iddialarını
doğruluyor.” ifadelerinin yer aldığı spot, 28 Şubat ve yeni sistemin uygulanması için gerekli bütçenin
yokluğuna vurgu yapmaktadır.
3.1.1.2. Şematik Analiz
Hürriyet gazetesinde 4+4+4 eğitim sistemi ile ilgili en çok yazı yazan yazarlar Ahmet Hakan, Erdal
Sağlam, Şükrü Küçükşahin ve Nuran Çakmakçı’dır.
Ahmet Hakan, Erdal Sağlam ve Şükrü Küçükşahin konuyu daha çok ideolojik açıdan ele alırken, Nuran
Çakmakçı’nın bilgilendirme amaçlı ve konuyu pedagojik açıdan ele alan yazılar yazdığı görülmektedir.
Nuran Çakmakçı’nın yazılarında yeni yasanın kabulünden sonra MEB’in nasıl bir yol izleyeceği,
sendikaların görüşleri, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’le sistem üzerine söyleşiler, 4+4+4 nedir, sistemle
ilgili kafa karıştıran sorular ve cevapları nelerdir vb. konular ele alınmıştır. Bu metinlerin açık metinler olduğu
ve denge unsurunu göz önünde bulundurduğu da görülmektedir.
Oysa diğer köşe yazılarında metinler kapalıdır.
Hürriyet gazetesi köşe yazarlarından Ahmet Hakan, 4+4+4 eğitim sistemine din eğitimi açısından destek
verdiğini belirttiği halde yeni eğitim sistemini ve hükümeti eleştirmekten geri kalmamıştır. “Hükümetin Yeni
Sorunu Şişkin Ego, Büyük Kibir” başlıklı yazısında Ahmet Hakan, 4+4+4 eğitim modelinin eğitim sistemini
temelden sarsacak, her şeyi allak bullak edecek, laik toplum yapısını radikal bir şekilde değiştirecek, bilimsel
yönlere aykırı kaçacak bir yönünün olmadığını ancak toplumun önemli bir bölümünde kaygıya neden olduğunu
vurgulamaktadır. Bu kaygıyı genişleten şeyin de hükümetin ‘zaten onlar hükümetin attığı her adımın
karşısındalar’ diyerek her şeyi geçiştiren tutumundan kaynaklandığını ifade etmektedir. Hükümetin bu tavrının
sadece insanları iki kutuplu bir yapıya dönüştüreceğini, büyük marifet sayılacak %50’lik oy oranını bu şişkin
egosuyla ve diğer %50’yi mutsuz edişleriyle düşürebileceğini hatırlatmaktadır.
Şükrü Karaşahin ise, “Arada Sıkışmış Bir Cemil Çiçek” başlıklı yazısının “Bunaltan Süreç” alt başlığıyla
verdiği kısmında 4+4+4 eğitim yasası teklifini iktidar partisinin muhalefete söz hakkı tanımadan zorbalıkla
geçirdiğini vurgulamaktadır. “Doğru Olmayan Bir Teamül Oluştu” başlıklı köşe yazısında, yasanın meclisten
geçirilme şeklinin demokrasi ile taban tabana zıt olduğu görüşü yer almaktadır.
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Gazetede, MHP’nin din eğitiminin zorunlu olması gerektiği düşüncesine sahip olduğu MHP’li milletvekili
Özcan Yeniçeri’nin sözleri ile aktarılmakta; aynı metin içerisinde bir başka MHP milletvekili Özgür Özel’in
sözleriyle laik bir devletin tüm inançlara eşit mesafede durması gereği üzerinde durulmaktadır.
İktidara eleştiri getiren “CHP Mitinginin Verdiği Rahatsızlık” başlıklı yazının sonuna bir not düşülmüş; bu
notta Kılıçdaroğlu’nun Tandoğan mitingi sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cemil Çiçek’e yönelik
kullandığı hakaret içeren sözcükler sıralanarak; bunun şık olmadığı ve Kılıçdaroğlu tarafından terk edilmesi
gereken bir söylem olduğu eleştirisine de yer verilmiştir.
“Yeni Eğitim Yasası Bilime Uygun Mu?” başlıklı yazıda, Boğaziçi, ODTÜ, Ege, Ankara ve Hacettepe
Üniversitelerinin hazırlamış olduğu raporlar dayanak gösterilerek, sistemin bilimselliği tartışılmakta ve ara
başlıklarla “Okulöncesi Eğitim Zorunlu Olmalıydı”, “İlkokula 60 Ayda Başlamak Sakıncalı”, “Erken Tercih
Çocuk Gelişimini Engelliyor” eleştirilerine yer verilmiştir. Yazının sonuç kısmında ise söz konusu yasanın
bilimsel temellerden uzak, çocukların gelişim özelliklerine uygun olmayan, fırsat eşitliği ve kamu yararına
aykırı olduğu kanaatine varılmıştır.
Gazete, köşe yazılarında stratejik uzman kullanımını da önemsemektedir. Fotoğraf kullanmamaktadır.
Yazarlar genellikle 12 yıllık kesintili eğitime karşıdır. Eleştirilerinde yumuşak bir dil kullanmaktadırlar. Dile
getirdikleri görüşlerini desteklemek amacıyla stratejik uzman kullanımına başvurmakta; stratejik noktalama
işaretlerinden de bold karakterler kullanmayı tercih etmektedirler.
3.1.2. Haberler
3.1.2.1. Tematik Analiz
Haberlerin üst başlık, başlık ve spotlarının ele alındığı bu kısımda Hürriyet Gazetesi için şunlar
söylenebilir:
Hürriyet Gazetesi, genellikle tek tip başlık kullanmaktadır. Bu başlıklar genellikle habere konu olan kişi ya
da grupların çarpıcı sözlerinin aktarılmasından oluşmaktadır. Yapılan alıntılar genellikle duyguya dayalı ifadeler
içermektedir. Az sayıda da düz/haber veren başlık kullanımı söz konusudur. CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından alıntılanan “Kuran-ı Yolsuzluğa Kalkan Yaptılar” başlığıyla, AKP’nin 4+4+4
eğitim sistemi ve Fatih projesiyle ilgili alımları Kamu İhale Yasası dışına çıkaran maddeye dayanarak
yapacağını iddia ettiği yolsuzluğu, Kuran-ı Kerim derslerini gündeme taşıyarak yapacağını ima etmektedir.
Hürriyet Gazetesi’nin kullandığı düz/haber veren başlık türü okuyucuyu bilgilendirmeye yöneliktir.
“4+4+4 Ne Getiriyor” başlığıyla yeni eğitim sisteminin eski sistemden farklılıklarının haberde açıklandığına
işaret ediliyor.
Gazetenin spotlarına baktığımızda ise genellikle alıntılardan oluştuğunu görmekteyiz. “Başbakan Tayyip
Erdoğan, TBMM’nin tarih yazdığını belirterek, ‘Tarihleri boyunca Kuran-ı Kerim’i bir süs, bir dekor olarak,
haşa tarihi bir eser olarak görmek istediler. 1950’de millet nasıl ki Adnan Menderes eliyle ezanına kavuştuysa,
asli metnine kavuştuysa, bugün de millet bu hükümet eliyle dinini tam anlamıyla öğrenme özgürlüğüne
kavuşmuştur’ dedi” spotunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sözleriyle CHP’lileri hedef göstermekte, İnönü
ile Kılıçdaroğlu; kendisi ile de Menderes arasında bir benzerlik kurmaktadır.
Gazetenin alıntıya yer vermeden ve haber verme amacıyla düz ifadeler kullandığı spotlarını da
görmekteyiz. Hürriyet Gazetesi bu tür spotlarda, duyguya dayalı ifadeler kullanmaktan kaçınmış,
bilgilendirmeyi esas almıştır.
Gazetenin alıntı yapılarak verilen spotlarında çarpıcı ifade kullanımı tercih edilmekteyken, diğer spotlarda
yönlendirmeye rastlanmamaktadır. Gazete, kendi görüşünü ortaya koyan haberler yapmaktan çekinmiş, hemen
hemen tüm haberlerinde haberin öznesini konuşturmayı tercih etmiştir. Stratejik noktalama işaretlerine
rastlanmamaktadır. Genelleme, özellikle çocukların okula başlama yaşlarına ilişkin yapılan haberlerde ailelerin
görüşünü yansıtırken kullanılmıştır.
3.1.2.2. Şematik Analiz
Şematik analiz başlığı altında metin özellikleri, haberin dili, stratejik uzman, stratejik noktalama işaretleri
ve haber fotoğrafları ele alınmıştır.
Hürriyet Gazetesi’nde yer alan 4+4+4 eğitim sistemiyle ilgili olan haberlerin bir kısmı 1. sayfadan anons
edilmiş, diğerleri ise genellikle “gündem” başlıklı sayfadan verilmiştir.
Gazete haberlerinde yeni eğitim sistemine hem pedagojik hem de ideolojik olarak yanaşmaktadır. Ancak
konunun ideolojik boyutuyla ilgili haberlerde bir denge gözetmekte ve farklı ideolojik görüşlere de yer
vermektedir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında alıntı yapılarak verilen “Tarihe Silinmeyecek
Bir Not Düştünüz” başlıklı haberde 4+4+4 12 yıllık kesintili eğitim yasasının kabulünün ardından partisinin
vekillerine teşekkür etmek için yemek veren Erdoğan, bu yasanın Türkiye’de milli egemenliğin kimde olduğunu
gösterdiğini ve bunu başarmakla da 28 Şubat’ın izlerini sildiklerini söylemektedir. Haber, tamamen Erdoğan’ın
sözlerinin alıntılanarak verilmesinden oluşmaktadır.
Hürriyet Gazetesi, konuyu pedagojik açıdan da ele almıştır. “4+4+4 Meclis’e Şikayet Yağmuru” başlıklı
haberin spotunda ve haber metninde yeni eğitim sistemine göre çocuğunu okula göndermesi gereken anne ve
babaların çocuklarının yaşlarının henüz çok küçük olduğunu, bundan dolayı karşılaşabilecekleri sorunları dile
getirdikleri dilekçelerinden alıntılara yer verilmiştir. “4+4+4 Yabancı Uyruklu Veliler de Şikayetçi” başlıklı
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haberle de yabancı uyruklu velilerin dilekçelerinden alıntı yapılarak yeni sistemle çocukların kendilerine olan
güvenlerinin sarsılabileceği, çocukların okul ortamında yalnız kalabilecekleri, kendilerinden büyük öğrencilerle
aynı ortamı paylaştıklarında birçok riske açık olabilecekleri, yaşlarının küçük oluşundan dolayı
zorlanabileceklerini dile getiren ifadelere yer verilmiştir.
Gazete her ne kadar denge unsurunu göz önünde bulundursa da iktidar partisine kötü görünmekten
kaçınmakta, CHP liderinin Erdoğan’a yönelik ağır eleştirilerini iddia olarak vermektedir. “Tandoğan’da
Erdoğan’a Yüklendi” başlıklı haberde “CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını taşıdığı
Ankara Tandoğan Meydanı’ndan Başbakan Tayyip Erdoğan’ı, “Cahil, münafık ve diktatör “olmakla suçladı”
ifadesine yer verildiği görülmektedir.
Gazetenin haberlerinin çok az bir kısmında arka plan bilgisine yer verilmiştir. Haber metinlerinde yoruma
da rastlanmamaktadır.
Hürriyet gazetesi, geçmişten beri iktidarlarla iyi anlaşan bir gazetedir. Bu nedenle de her dönemin
politikasına uyum sağlamakta ve yumuşak bir dil kullanmaktadır.
4+4+4 eğitim sistemi ile ilgili haberlerin girişleri bilgilendirme amaçlı düz metinlerden; gövdesi de habere
konu olan kişinin sözlerinin alıntılanmasından oluşmaktadır. “Dünyanın En Cahil Adamı” başlıklı haberde,
“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 yıl kesintili zorunlu eğitim yasasında Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın ‘Ben çalarım ben oynarım’ dediğini iddia ederek ……. ‘; “Tandoğan’da Erdoğan’a Yüklendi”
başlıklı haberde ‘CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını taşıdığı Ankara Tandoğan
Meydanı’ndan Başbakan Tayyip Erdoğan’ı, Cahil, münafık ve diktatör olmakla suçladı. Kılıçdaroğlu, AK
Parti’nin 4+4+4 yasa teklifi sürecinde takındığı tavrı ise beyinsizlik, Hitler kafası ve doktor mengele zihniyeti
olarak nitelendirdi” cümlelerinde kullanılan “iddia ederek”, “suçladı”, “nitelendirdi” sözleriyle hükümet yanlısı
bir tavır ortaya konmaktadır.
Gazete, haberlerinde stratejik noktalama işaretleri kullanmamaktadır. Nadiren vurgu yapılmak istenen
sözcüklerin tırnak içine alındığı görülmektedir.
Haberlerde kullanılan fotoğraflar daha çok haber metninde sözleri aktarılan kişinin küçük boy
fotoğrafından oluşmaktadır.
Buna karşın gazete, 4+4+4’e karşı protesto haberlerinde büyük boy fotoğraflar kullanmış, hatta “Karanlığa
Teslim Olmayacağız”, “Çocuk gelinlere 4+4+4 Çözüm getirmiyor”, “AKP Aklı Bilime Taktı”, “Ya İzinden
Yürürüz Ya Da Yolunda Ölürüz”, “Dindar Nesile de Kindar Nesile de Hayır”, “Laiklik Demokrasinin
Teminatıdır” yazılı pankartları ön plana çıkarmıştır.
Ayrıca üç farklı sayfa ve iki farklı haberde kalpaklı gazilerin ve eylemcilerin fotoğraflarına yer verilmiştir.
Bu fotoğraflarla gazete, Atatürkçü ve Atatürk ilkelerine bağlı olduğu mesajını vermektedir.
Hürriyet gazetesinin fotoğrafları haber metinlerine nazaran daha yönlendiricidir.
3.2. Cumhuriyet Gazetesi
3.2.1. Köşe Yazıları
Cumhuriyet gazetesi, 4+4+4 Eğitim Sistemi ile ilgili eleştirel bir tavır göstermiştir. Araştırmamız boyunca
gazetede bu yeni eğitim sisteminin faydalı olabileceğini ya da iyi bir yanı olabileceğini söyleyen herhangi bir
yazıya rastlamadık. Gazetede özellikle bu konuya köşesinde yer veren yazarlar arasında Cüneyt Arcayürek,
Figen Atalay, Hikmet Çetinkaya, Deniz Kavukçuoğlu, Bekir Coşkun gelmektedir.
Cumhuriyet gazetesi köşe yazılarında yeni eğitim sistemiyle ilgili hem üst başlık, hem başlık hem de
spotlara yer vermiştir. Bunların her birinde genel itibariyle yönlendirme hakimdir. Cüneyt Arcayürek gazetede
konuyla ilgili en çok yazı yazan yazardır.
Cüneyt Arcayürek, bir yazısında AKP’nin anne ve babaların yani aslında kendisine verilen oyların
beklentilerini karşıladığını ifade etmektedir. “…ana babalara ölürken çocuklarının yatakları başında veya
öldükten sonra mezarlarında; orta sınıflarda, belki daha sonra lisede, üniversitede öğrendikleri duaları okumaları
olanağı sağlamış oluyor.” cümlesiyle bu düşüncesini pekiştiren Arcayürek, “İlk 4 yılda alfabeyi söktü mü çocuk;
ikinci 4’te başta Atatürk, Türk büyüklerinin yaşam öyküleri yerine Peygamber’in, İslam büyüklerinin yaşam
öykülerini öğrenecek.” cümlesiyle de endişelerini dile getirmektedir.
Spotlarda, eğitim sisteminin tümden değiştirileceğine yönelik eleştiriler vardır. Sistemi bir köşe yazısında
eleştiren Nur Serter de 4+4+4’ün bir ümmet projesi olduğunu ifade etmektedir. Yazıda geçen bir ifade şöyledir:
“Laik eğitime son veren, Eğitim Birliği Yasası’nı ortadan kaldıran, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini
kendi siyasi projesine kurban eden bir iktidar anlayışının sözde dindar, özde kindar eğitim projesine karşı
demokratik mücadelenin sürdürülmesi ve demokrasinin teminatı olan laikliğe sahip çıkılması gelecek kuşaklara
karşı öncelikli görevimiz olmalıdır.”
4+4+4 eğitim sistemi üzerine yazılan köşe yazılarında AKP hükümetine ve bu yeni sisteme destek yoktur.
Yeni eğitim sisteminin kabul edilebilir bir sistem olmadığı yönünde bütün yazarlar hemfikirdir. Spotlarda 28
Şubat vurgusuna sık sık rastlanmaktadır. Köşe yazılarında genellikle fotoğraf kullanılmamaktadır. Cumhuriyet
gazetesindeki köşe yazıları yönlendirici ancak açıktır. Yazarlar açıktan 12 Yıllık Kesintili Eğitim Sistemi’ni
eleştirmektedir. 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim Sistemi ile ilgili hem toplumsal hem de pedagojik açıdan övgüyle
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bahseden yazarlar, yazılarında yeni eğitim sisteminden dolayı Hükümet’i eleştirmekte, farklı bir görüşe ya da
daha objektif bir yaklaşıma yanaşmamaktadırlar.
Yazarlar, kendi kanaatlerini ifade ederken genelde analitik değil de duygusal bir üslup tercih etmektedirler.
Kızgınlık, karamsarlık ve endişe köşe yazılarına hakim olan duygulardır. Kendi görüşlerine ters düşen 4+4+4
eğitim sistemine karşı gösterdikleri duruşun, bütün Türkiye’nin hakim görüşü olduğuna dair vurgular yer
almaktadır.
3.2.2. Haberler
3.2.2.1. Tematik Analiz
Gazete, konuyla ilgili haberlere hem 1.sayfada hem iç sayfalarda yer vermiştir. Gazetenin başlıkları bazen
‘haber veren’ türde, bazense ‘alıntılama’ türündedir. Gazete, yayın politikasına uygun olarak görüşüne paralel
kişi ve kurumların görüşlerine yer vermiştir.
Cumhuriyet’in özellikle görüşlerine yer verdiği kişi ve kurumlar, CHP’li milletvekilleri, TÜSİAD
yöneticileri, Eğitim-Sen, KESK ve bunlardan başka laik kimlikleriyle bilinen çeşitli Sivil Toplum
Kuruluşlarıdır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:
TÜSİAD: “Çocuklara kıymayın” / 24 Şubat 2012
CHP’li Ayata: “İktidarın dört dörtlük eğitim tuzağı” / 15 Mart 2012
CHP Milletvekili Muharrem İnce "4+4+4 Cumhuriyet'in Karlofça'sı" / 30 Haziran 2012
Bazı başlıklar ve haberler ise herhangi bir kişi ya da kurumun görüşü olmayıp gazetenin kendi görüşünü
açıktan yansıtmaktadır. Gazete, okuru belli bir görüşe açıkça yönlendirmekte, seçtiği kavramlar, tamlamalar,
noktalama işaretleriyle ve konuya bakışıyla nesnel olmayan bir yayın anlayışı ortaya koymakta ve okurunun
algısını başarılı bir şekilde yönetmektedir. Örneğin, ‘başörtüsü’ yerine ‘türban’ kelimesini tercih etmesi, AK
Parti yerine AKP ibaresini kullanması, 4+4+4 Eğitim Sistemi’ni ‘kaos’, ‘geriye gidiş’, ‘karşı devrim’,
‘muhafazakar ayar’ gibi ibareler kullanması konuyla ilgili görüşlerini açıkça haberlerine yansıttığını
göstermektedir.
Cumhuriyet’in kendi yorumunu kattığı, herhangi bir kişi ya da kuruma atfetmeden kullandığı bazı dikkat
çekici başlıklar da şu şekildedir:
“Laiklik Nasıl Dinselleşti” (6 Şubat 2012)
“Kızlar Eve Kapatılacak” (22 Şubat 2012)
“9 Yaşında imam hatibe!” / 7 Mart 2012
“Kadro Diyanet’ten” / 20 Mart 2012
“Eğitimli İmamlar Geliyor” / 24 Mart 2012
“4+4+4’e İsyan” / 27 Mart 2012 (Tandoğan mitingi)
“Molla mı Yetişecek” / 30 Mart 2012 (AKP ile MHP ittifak kurdu: Kuranıkerim ve peygamberin hayatı dersleri
geliyor)
“4+4+4 Zorbalığı” / 24 Mart 2012 (KESK mitingiyle ilgili)
“Eğitime Kuran Ayarı” / 31 Mart 2012
“Türban Ortaokula İndi” / 31 Mart 2012 (Seçmeli Kur’an dersinde öğrencilerin başörtüsü takma seçeneğiyle
ilgili)
“Sınıflardan Zikir Sesleri Yükselecek” (31 Ağustos 2012)
Gazetenin yeni eğitim sistemiyle ilgili yaptığı ilginç benzetmelerden biri de, CHP Milletvekili Muharrem
İnce’nin konuşmasından alıntılanarak başlığa taşıdığı Karlofça benzetmesidir. Haber metninde dikkat çeken
cümle şu şekildedir: “On yıldır Türkiye Cumhuriyetinin altına dinamit yerleştiriyorlardı. Artık bu kanunla
birlikte dinamitin fitilini ateşlediler. Osmanlı 1920'de yıkılmamıştır, Osmanlı 1699'da Karlofça'da yıkılmıştır.
1699'dan 1920'lere kadar yaşamıştır işte bir süre. Ama asıl yıkım 1699'dur. Laik Türkiye Cumhuriyeti için de
Mart 2012 bir Karlofça'dır."
Gazete her zaman iddialarını bir kaynağa dayandırmamaktadır.
Cumhuriyet gazetesi, “Tandoğan’a Davet” başlıklı haberinde CHP’nin organize ettiği 4+4+4 Eğitim
Sistemi’ne karşı düzenlenen mitinge okurlarını da davet etmektedir. Geleceğinden endişe duyan 7’den 70’e
herkesin bu mitinge davet edildiğini yazan Cumhuriyet’in bu konudaki diğer haberlerinin de dili adeta bir ev
sahibi tonundadır.
4+4+4 Eğitim Sistemi’nin ideolojik boyutunu daimi olarak dile getiren gazetenin, sistemin pedagojik ve
operasyonel süreciyle ilgili eksikleri dile getirmede eksik kaldığı gözlenmektedir.
3.2.2.2. Şematik Analiz
4+4+4 Eğitim Sistemi’ne ilişkin haberler Cumhuriyet gazetesinde çoğunlukla 1., 5. ve 6. sayfalarında
işlenmiştir. Bu haberlerin bir kısmına birinci sayfadan manşetle ya da sürmanşetle dikkat çekilmiş, bir kısmına
ise yalnızca iç kısımda yer verilmiştir. Gazetenin incelenen tarihleri arasında Yeni Eğitim Sistemi’ne ilişkin
bilgilendirici, yazı dizisi türünde bir haber yer almamaktadır.
Cumhuriyet gazetesinin 4+4+4 eğitim sistemiyle ilgili haberlerde denge unsuru gözetilmemekte, konuyla
ilgili zıt görüşlere yer verilmemektedir. Metinler kapalıdır, haber yönlendiricidir. Haberde artalan bilgisi
bulunmamaktadır.
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Cumhuriyet gazetesi, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, ulusal değerlere önem veren bir gazetedir.
Bu bakış açısını da haberlerine, köşe yazılarına yansıtmaktan çekinmemiştir. Genel olarak ifadeleri keskin ve
nettir. Kendi yayın politikasına hitap eden belli bir okur kitlesi olduğu için, herkese hitap edecek türde haberler
yapma ya da her sesi temsil edecek köşe yazarlarına yer verme gibi bir çabası yoktur. Gazete, kendini 4+4+4
konusunda hükümetin karşısında konumlandırmakta, CHP ile birlikte hareket etmekte, onların açıklamalarına
yer vermekte buna karşın AKP’li vekillerin görüşlerine neredeyse hiç yer vermemektedir.
Haberlerde sık sık olmasa da sıfat kullanımına rastlanmaktadır. Başlıklarda yer alan bu sıfat tamlamaları
örnek olarak gösterilebilir: “Teksesli demokrasi, muhafazakar ayar, kara gün, dört dörtlük eğitim tuzağı, ince
hesap, eğitimli imamlar, açık mesaj, dört dörtlük sıkıyönetim, memuru ezen teklif, dört dörtlük kaos”
Haberlerde genel itibariyle duygusal bir dil kullanılmıştır. Endişe, panik, kaygı ve karamsarlık haber
metinlerinde açıkça görülmektedir. Gelecekle ilgili kesin yargılarda bulunma, olumsuz kanaatler bildirme,
bugünkü gelişmelerin yarın çok kötü sonuçlar doğuracağına dair görüşler ortaya konmaktadır.
Cumhuriyet gazetesi, anlamı pekiştirmek ya da okurunu yönlendirmek amacıyla başlık ve haber
metinlerinde noktalama işaretlerine yer vermektedir. Bu noktalama işaretleri de haberde verilmek istenen
mesajın daha belirgin hale gelmesine yardımcı olmakta, böylece konu ya da olay, gazete tarafından yeniden
üretilmiş olmaktadır. Kullanılan noktalama işaretleri arasında tek tırnak, ünlem ve soru işareti bulunmaktadır.
Cumhuriyet gazetesinin fotoğraf tercihleri de yayın politikasını destekler niteliktedir. Ancak Cumhuriyet’te
yer verilen önemli görsellerden biri de karikatürlerdir.
Örneğin Sınıfta Zikir başlıklı haberin arka fonunda takke takıp cübbe giymiş 8-10 yaşlarında bir çocuk
görüntüsü vardır. Zaman içerisinde Türkiye’deki çocukların bu şekle gireceğine dair mesajlar gönderilmektedir.
Ayrıca Tandoğan mitingiyle ilgili haberlere ilişkin verilen fotoğraflarda miting alanı çok kalabalık gösterilmekte
ve AKP karşıtı, yeni eğitim sistemi karşıtı pankartlar fotoğraflarda yer almıştır. Pankartlarda yazılı olan
“Geleceğine Sahip Çık.”, “Okullarımızı AKP’ye Bırakmayacağız”, “Patrona Köle, AKP’ye İmam
Olmayacağız” gibi ifadeler Cumhuriyet’in haberlerinde dile getirdiği endişeler ve görüşlerle örtüşmektedir.
TARTIŞMA
Cumhuriyet’i Türk basınındaki diğer gazetelerden ayıran en önemli özelliği gazetenin uzun yıllar aynı kişiler
tarafından yönetilmesine bağlı olarak yayın çizgisinin kısa dönemler dışında fazla değişmemiş olmasıdır. İlk
nüshasında ‘Cumhuriyet fikrinin temsilcisi ve savunucusu’ olduğunu belirten gazete, “Gazetemiz ne hükümet
gazetesi ne de bir parti gazetesidir” diyerek partiler ve hükümet üstü bir konumu haber verse de, CHP iktidarıyla
görüş ortaklığı, kendiliğinden bir destek ortamı yaratmıştır. Atatürkçü ve laik düşünce çizgisinde olan gazete
sonraki dönemde de Atatürk ilkelerini savunmayı başlıca amacı kabul etmiştir (Özerkan, 2009: 9).
Hürriyet gazetesi, ekonomik liberal geleneğe bağlı, Ulusalcı, Milliyetçi ve Atatürkçü çizgide yayın yapmaktadır.
Gazete, politik gündemi ana teması olarak tutmaktan ziyade, yaşamın her alanına seslenen bir gazete olmanın
verdiği bir esneklikle gündem haberlerini düzenlemektedir. Buna rağmen siyasi gündem oluşturma gücü her
dönemde yüksek olan gazete, başlangıçtan bu yana Türkiye’nin modernleşmesine destek vermekte ve İslami
eğilimli partiler ve liderlerle belirli bir süre sonra karşı karşıya gelmektedir (Özerkan, 2009: 84).
Çalışmanın yapıldığı dönemde Cumhuriyet gazetesinin yayın politikasını değiştirmediği ancak Hürriyet
gazetesinin iktidar partisi ile ters düşmekten çekindiği ve eleştirel bir tavır sergilemediği görülmektedir.
SONUÇ
Bu çalışma, farklı ideolojilere sahip olmanın ve hükümete yakınlık derecelerindeki farklılığın gazetelerin,
12 yıllık kesintili eğitim sistemini konu eden haberlerindeki söyleme nasıl yansıdığını ortaya koymak amacıyla
yapıldı.
Hürriyet gazetesi, haberlerinde gazetenin görüşünü yansıtmaktan kaçınmış, tarafsız bir şekilde tüm farklı
görüşlere yer vermiştir. Haberlerde yoruma rastlanmamaktadır. Bunun nedeni ise hükümet ile ters düşmeme
kaygısıdır. Ancak buna rağmen gazetenin köşe yazılarında eleştirel bakış açısıyla karşılaşılmakta, yeni eğitim
sisteminin genellikle ideolojik açıdan konu edindiği görülmektedir.
Cumhuriyet gazetesinde ise olayla ilgili desteklenen bilgiler olumlu söylemlerle haberleştirilirken,
desteklenmeyen bilgilere ise yer vermeme ya da kamuoyunun dikkatinden kaçıracak bir çerçevede sunma yolları
tercih edilmiştir. Yine haber metinlerinde desteklenen ideolojinin doğruluğunu kanıtlamak için aynı ideolojiye
sahip uzman ya da siyasilerin görüşlerine yer verilerek, herkesin aynı görüşte olduğuna dair vurgu
yapılmaktadır. Bu tarz kaygılarla verilen haberlerin farklı görüşlere eşit ölçüde yer vermedikleri göz önünde
bulundurulduğunda nesnellikten uzak ya da militan bir yaklaşım içinde olduklarını söylemek mümkündür.
Bu bağlamda, çalışma sonucunda, farklı ideolojilere sahip ve siyasal iktidara yakınlık uzaklık olarak
tanımlanabilecek nedenlerin haberin söyleminde farklılıklara yol açtığını söylemek mümkündür.
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ACCEPTANCE OF DIVERSITY: A CASE FOR INCLUSION
Seyithan DEMIRDAG1
Abstract
th
This investigated the attitudes of the 7 grade students without disabilities towards students with disabilities in inclusive
science classrooms at a middle school. The study included the collection
and analysis of quantitative data using a non-equivalent quasi-experimental design to determine if students without
disabilities in inclusive charter middle school science classrooms were positively or negatively affected by the process of
being educated with their learning-disabled peers within inclusive science classrooms. The results demonstrated that the
th
attitudes of students without disabilities towards students with learning disabilities in the 7 grade inclusive classroom
decreased.
Keyterms: special education, inclusive education, science, diversity, middle schools

INTRODUCTION
Current reports show that students with disabilities in the U.S. are included more in mainstream
classrooms and have more exposure to the general education curriculum than ever before (U.S. Department
of Education, 2006). In traditional public schools, students with disabilities and their non-disabled peers
develop positive attitudes in inclusive classrooms (Baker, Wang, & Walberg, 1994). Furthermore, students
with disabilities who have access to general education classrooms make more academic progress than those
students in special education settings (Peetsma, Roeleveld, & Karsten, 2001).
As a philosophy and educational approach, inclusive education provides opportunities for all
students to have positive social attitudes (Idol, 2006). With inclusion, educators incorporate students with
disabilities into the regular classroom rather than exclude students from these environments (Norwich, 1999).
Even though the centerpiece in inclusion is the social and academic development of all students (Dukes &
Lamar- Dukes, 2006), the research literature mostly emphasizes the benefits of inclusion on students with
disabilities and excludes their non- disabled peers.
Historical Perspective
In the 1960s, as a result of the Civil Rights Movement, many U.S. schools exhibited a
philosophical shift from segregating students with disabilities to mainstream settings, which are considered
to be the least restrictive environment (LRE) (Fagan & Wise, 1994). In 1975, the Education for All
Handicapped Children Act (EHA) (Public Law 94-142) was enacted. This law mandated that students with
disabilities would have a free and appropriate public education (FAPE) in the LRE. In 1990, Congress
replaced the EHA with the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) so that students with
disabilities could have an Individualized Education Program (IEP) that includes the explanation of services,
educational goals, and levels of student performances (Katsiyannis, Yell, & Bradley, 2001).
The reauthorization of the IDEA in 1997 (U.S. Department of Education, 1997) placed a strong
emphasis on improving outcomes for students with disabilities. In 2004, IDEA was amended again and
renamed the Individuals with Disabilities Education Improvement Act (IDEIA) but kept many of the
regulations regarding access to the general education settings (Karger, 2005). This enactment stated that
students with disabilities would participate in AYP requirements of NCLB (Thompson, Lazarus, Clapper &
Thurlow, 2006).
Theoretical Framework
In formulation of a theoretical perspective for studying the conceptual understanding of students
without disabilities in science inclusion, social learning theory (Bandura, 1989) provides a useful prototype.
This theory explains that variation in social structure, culture, and locations of individuals and groups in the
social system explain variations in social interactions (Morris & Higgins, 2010). Basically, this unified
theoretical framework approaches the explanation of human interactions in terms of reciprocal (continuous)
situations between cognitive and environmental determinants (Bandura, 1989).
Social learning theory posits that human agents learn from each other by imitation, modeling, and
observation (Bandura, 1989). Bandura (2001) stated that individuals do not need to learn everything directly
because they can learn many things by observing other people’s experiences. After the observation, the
1
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information gained through modeling and imitations are restored in a timely manner to serve as a guide for
our actions (Grusec, 1992).
Significance of the Study
Researchers and educators still have mixed feelings about the outcomes of inclusive education
(Fuchs, Fuchs, & Fernstrom, 1993). There is sufficient information about the impact of inclusion on students
with disabilities in charter schools, however lack of data and research fail to address the impact of inclusive
education on general education population in charter schools (Schneider & Buckley, 2003; VanderHoff,
2008). As a result, researchers have ignored the impact of inclusion on the general education population,
which constitutes the majority of the classroom (Manset & Semmel, 1997).
Study Purposes
The purpose of this study is to analyze the effects of inclusive science education on the general
education population of charter middle school students’ attitudes. The research base is lacking when
examining the effects of inclusive science education on the population of regular education students in
charter schools (Schneider & Buckley, 2003; VanderHoff, 2008). The absence of research on how inclusive
science education affects the general education population in charter schools is worthy of study and
analysis.
Method
This study included a quantitative research design because it measured facts and objectives (Taylor
& Bogdan, 1984), such as the attitudes of students without disabilities in inclusive science classrooms in a
charter middle school. The study employed statistical methods to explain changes in social groups (inclusive
and non-inclusive) (Taylor & Bogdan, 1984); it included correlational or quasi-experimental designs to
reduce the bias (Cronbach, 1975) and presented the outcomes objectively (Powdermaker, 1966).
Setting
This study took place in a charter middle school in a large urban school district. The school was
founded by a non-profit entity in 2001. The charter school was composed of 479 students of which 63% of
the population is Hispanic and 12% is African-American. The charter school was also listed as 83%
economically disadvantaged (on free and reduced lunch due to qualifying with limited income). In addition,
the charter school included approximately 4% of students with special needs. Most of the students with
special received their education in a resource room or in a general education classroom. For the inclusive and
non-inclusive science classrooms, the researcher manipulated the classroom arrangements for this study. The
study was implemented in two Grade 7 science classrooms. For this grade level, there was one inclusive
science classroom and one non-inclusive science classroom.
Participants
The research included a quasi-experimental design rather than experimental design because it
included non-random samples of one control group (non-inclusive) and one experimental group (inclusive).
In the study, the researcher manipulated the classroom arrangements by assigning 20 students without
disabilities to non-inclusive science classroom and 20 students without disabilities and two students with
disabilities to inclusive science classroom. About 60% of these students were Hispanic, 50% were male, and
80% received free or reduced lunch. In addition, ages ranged from 11 to 15 years.
Instrument
The attitudes of students without disabilities towards students with learning disabilities were
measured using the Inclusion Survey for Middle School Students (ISMSS). This Likert- scale survey
included 26 questions that assessed the attitudes of students without disabilities in a middle school towards
students with disabilities in inclusive classrooms. The survey was pilot-tested with 15 middle school students
to determine the readability and suitability for middle school students. Aragon (2007) calculated the
coefficient alpha (Cronbach, 1951) to assess the reliability of the instrument with her sample. After the pilot
testing, she found that the survey was reliable, as the coefficient alpha was 0.73.
Results
th
A paired samples t test suggested that there was not a significant difference in the scores of 7
grade students without disabilities within inclusive science classrooms for pre-survey (M = 3.55, SD = .37)
and post-survey (M = 3.41, SD = .56) conditions, t(19) = .90, p = 0.38. Table 1 shows the summary of
ranges, means, and standard deviations for ISMSS scores. In addition, the paired samples t test indicated
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th
that there was a significant difference in the scores of 7 grade students without disabilities within noninclusive science classrooms for pre-survey (M = 3.52, SD = .25) and post-survey (M = 3.32, SD = .33)
conditions, t(19) = .3.22, p = 0.004.
Table 1
Summary of Ranges, Means, and Standard Deviations for ISMSS Scores
Pre
Group

7
7

th
th

Inc.
Non-inc.

Post

n

Min-Max

M (SD)

Min-Max

M (SD)

20

2.92 - 4.19

3.55 (.37)

2.12 - 4.46

3.41 (.56)

20

3.15 - 4.08

3.52 (.25)

2.77 - 4.54

3.32 (.33)

Note. ISMSS = The Inclusion Survey for Middle School Students. This construct consisted of 26 Likert
scale items with a possible score of 1-5, Inc. = Inclusive, Non-inc. = Non-inclusive.
The multivariate group analysis tests suggested that there was not a significant change in means
2
on pre-survey test F(1, 38) = .04, MΔ = .02, p = .83, η = .00 with observed power of .05 on attitudes
th
between 7 grade students in inclusion and students in non-inclusion. Figure 1 shows comparison in mean
th
th
scores between students in 7 grade inclusive and 7 grade non- inclusive classroom. The mean scores
on pre-survey test was the lower than post-survey. In addition, there was no significant change in means on
2
post-survey test F(1, 38) = .42, MΔ = .09, p = .52, η = .01 with observed power of .09 on attitudes
th
between 7 grade students in inclusion and students in non-inclusion.
Figure 1
Comparison in Mean Scores between Students in 7
inclusion on ISMSS Scores

th

th
Grade Inclusion and 7 Grade Non-

3.6
3.55

Scores

3.5
3.45
3.4

7th Inc.

3.35

7th Non-inc

3.3
3.25
3.2
Pre

Post

ISMSS
Note. ISMSS = The Inclusion Survey for Middle School Students, Pre = Pre-survey, Post = Postsurvey, Inc. = Inclusive, Non-inc. = Non-inclusive.
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LIMITATIONS
This study includes several limitations. Consideration must be given to limitations of the study and the
impact it may have had on the results. The first limitation involves the lack of random sampling. The failure to
randomize in sampling can cause a researcher not to be able to create a true experimental study environment
that includes internal validity threats.
A second limitation involves a limited number of students with disabilities in the inclusive science
classrooms. Increasing the number of students with disabilities in inclusive classrooms might have a positive or
a negative effect on the attitudes of students without disabilities (Mastropieri et al., 2006).
A third limitation includes the reality that the size of the study precludes some generalization
regarding the study. The relatively small sample and the fact that the sample was recruited from a single charter
school limits generalization.
Recommendations

1- Research how using a population of students with different disabilities may affect
the attitudes of students without disabilities.

2- Research using a larger sample size to be able to generalize the findings.
3- Research using a mixed methodology for more detailed effects of inclusion.
4- Compare the effects of inclusive education on students without disabilities between
co- taught classrooms including one science teacher and a special education teacher
versus classrooms including only a science teacher.
CONCLUSION
The overall findings of the study indicated that the effect of inclusive science education on the attitudes of
th
students without disabilities towards students with learning disabilities in the 7
grade inclusive science
classroom were not significantly important. However, the positive attitudes of students without disabilities
towards students with learning disabilities in inclusion decreased.
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LOJİSTİK KONUSUNDA ÖNLİSANS DÜZEYİNDE VERİLEN EĞİTİMLERİN ÜLKEMİZ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE TRAINING LEVEL OF OUR COUNTRY IN TERMS OF THE
LOGISTICS OF ASSOCIATE
İlhan ATİK1
ÖZET
Ülkemizin sahip olduğu “lojistik avantajları” somut olarak faydaya çevirmek için sadece coğrafi konumun yeterli olmadığı
artık tüm lojistik sektörü paydaşları tarafından genel kabul gören bir gerçektir. Türkiye, stratejik konumunun sağladığı
doğal avantajını, sektör ihtiyaçlarına uyumlu akademik ve uygulamalı eğitim almış genç ve kalifiye işgücü ile birleştirerek
bölgesel bir “lojistik güç” olmaya yönelmektedir.
Sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek üzere ülkemizde özellikle son on yılda orta öğretim ve yüksek öğretim alanında
lojistik eğitim veren okullar açılmıştır. Bu çalışmada ülkemizde ön lisans düzeyinde eğitim veren okullar incelenmiş,
lojistik programında yer alan dersler AKTS ağırlıkları kapsamında; genel, temel alan, uzmanlık alan ve staj başlıkları
altında tasnif edilmiş, okulların bulunduğu bölgelerde öne çıkan lojistik faaliyetler kapsamında bir değerlendirmeye
varılmaya çalışılmıştır.
Özellikle işletme ve mühendislik bilimlerinin etkisinde yer alan ve disiplinlerarası bir konumda olan lojistik ve lojistik
eğitimi konusunda dünyada yaşanan değişim ifade edilerek, ülkemizin hedefleri doğrultusunda eğitim kapsamında neler
yapılabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler ⎯ Mesleki eğitim, işgücü, lojistik.
ABSTRACT
As the stakeholders of the entire logistics sector mutually agree, it is a fact that the geographical position alone does not
suffice in turning the logistical advantages of our country to concrete benefits. In order to be a logistical powerhouse in its
region, Turkey is obliged to educate skilled workforce who has been trained academically and occupationally in
compliance with the needs of the sector.
Within the last decade or so, the schools concentrating on the logistics training at the level of high schools and universities
have been opened in our country so as to meet the demands of the sector. In this study, the schools providing education
for a two-year degree have been analysed. The courses in the logistics program have been classified under the sections of
general, basic, expertise and internship with respect to their ECTS value. Thus, this study attempts to shed light on the
correlation between the logistical needs of a certain region and the education the programs in that region provide.
As we all know, the logistics and the logistics training have been under the influence of administration and engineering
sciences; for that reason, it is a multi-disciplinary field. Given this fact, in this study the changes that have taken place in
the world regarding the logistics have been put forth and what has to be done in the training of the workforce in light of the
objectives of our country is detailed.
Keywords ⎯ Vocational education, employment, logistics.

1.

GİRİŞ

Başlangıçta ulaşım ve depolamayla sınırlı olan lojistik; zamanla satın alma, dağıtım, stok yönetimi, sipariş
yönetimi ve işletme, paketleme, parça ve hizmet desteği, üretim planlaması, geri dönen ürünler, talep tahmini,
atıkların geri kazanımı ile imha edilmesi ve hatta müşteri hizmetlerini de içine alarak genişlemiştir
(Çakaloz,2008).
Birçok sektöre hizmet veren lojistik ve bu alanda eğitim almış personel, küresel rekabete uyumlu olarak
yapılanmış işletmelerin tamamında kendine yer bulabilmektedir. Ancak genel olarak bir tasnife gerek duyulursa,
lojistik eğitimli çalışanlar; üretici firmalarda, 3.parti lojistik servis sağlayıcılarda, ulaştırma modlarında faaliyet
gösteren nakliye firmalarında, lojistik alanında eğitim veren okul ve kurumlarda, kamuya ait işletmelerde,
banka, hastane gibi servis işletmelerinde, danışmanlık firmalarında, distribütör, toptancı, perakendeci ve bilişim
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde iş yapabilmektedirler.
Lojistik; bu alanda çalışanlara, pek çok farklı disiplinde iş yapanlarla birlikte çalışmayı zorlamaktadır.
Bünyesinde lojistik etkinliklere yer veren işletmeler; tedarik zinciri yönetimi ve lojistik alanının belli
konularında uzmanlık sahibi, ama aynı zamanda işletmenin bütününü görebilen ve karar verirken, fonksiyonel
hedeflerden çok işletme hedeflerini ön planda tutabilecek kişilerle çalışmak istemektedir.
Günümüzde, işletmeler arası rekabette; teknoloji ve kullanılan altyapının kolay taklit edilebilen özellikler
olduğu değerlendirilmektedir. Ancak, bu teknoloji ve ekipmanı etkin ve verimli kullanabilen insan kaynağının
taklit edilemez niteliklerle donatılması sebebiyle stratejik öneme sahip olduğu dikkate alındığında, lojistiğin
hizmet verdiği sektörler çerçevesinde çalışanların bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyi ile öne çıkan bir yapıya sahip
olduğu değerlendirilmektedir. Personel niteliklerinin önemini ifade etmede Avrupa’da 5 ülkede 300 firma ile
yapılan bir çalışma da dikkate değer sonuçlar ortaya koymuştur. Bu çalışmada, firmalara, tedarik zincirlerini
1
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yeniden yapılandırmaları ve bu amaçla kendilerine sunulan alternatif yerleşim merkezlerinden birini tercih
etmeleri istendiğinde, firmalar bu düzeyde bir yeniden yapılanmanın ortaya çıkartacağı tüm sorunları önem
sırasına göre sıralamışlardır. Sıralamada en önemli sorun sahası; kaliteli iş gücünü bulmak olarak
değerlendirilmiştir. Bu sorun sahası, fiziksel altyapı hazırlığı ve bilgi teknolojileri altyapısına ilişkin sorunlardan
daha önemli olarak değerlendirilmiştir (Küçüksolak, 2006).
Nitelikli iş gücü, verimli bir ekonomi için vazgeçilmez unsurdur. Nitelikli iş gücüne sahip olmanın yolu ise iyi
planlanmış mesleki eğitimle mümkündür. Mesleki ve teknik eğitim bu açıdan gelişmiş ve gelişmekte olan
ekonomiler için hayati önem arz etmektedir. Bu çalışmada; lojistik sektörü ve işbirliği yaptığı sektörlerin
gereksinim duyduğu çalışanlarda aranan özellikler ile eğitim kurumlarının lojistik programlarının genel durumu
ve ülkemizde ön lisans düzeyinde lojistik programı bulunan yükseköğretim kurumlarımızın eğitim
programlarına ilişkin analiz sunulmuştur.
2.

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN DÜNYA VE ÜLKEMİZ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslar arası pazar şartları içerisinde tedarikçi, üretici, dağıtıcı ya da müşterinin gecikmeye tahammülü
bulunmamaktadır. Hizmet alan işletmeler malların sadece iki nokta arasında taşınmasını değil, zamana karşı
yarışarak depolanmasını, gümrüklenmesini, elleçlenmesini, ambalajlanmasını ve gereksinimlere göre
dağıtılmasını sağlayacak tedarik zincirinin yönetilmesini de talep etmektedirler (Koban ve Keser, 2008).
Birbirini takip eden birçok işlem basamağı ve tüm dünyayı içeren operasyon sahası ile lojistik sektörü hem
emeğin, hem de teknolojinin etkin ve yoğun kullanıldığı bir sektördür. Bu nedenle ülkemiz açısından istihdam
konusunda önemli imkânlar sunabilecek nitelikleri bünyesinde taşımaktadır. Türkiye’den 3,5 saatlik uçuşla, 52
ülkede 1,5 Milyar insana ulaşılabilmekte, bu ülkelerin pazarına Türkiye’de üretilen ürünler kolaylıkla
satılabilmekte, ayrıca merkezinde ülkemizin bulunduğu daha yakın çevrede ise toplam milli gelirleri trilyonlarca
dolarla ölçülen 400 Milyondan fazla insan yaşamaktadır (Kulga ve Akçetin, 2010).
Ancak ülkemiz lojistik sektöründe oldukça yenidir. Önceleri ihracat ve ithalat alanlarında, daha sonrasında da
büyük ölçekli perakendecilik ile bu sektör ülkemizde gelişmeye başlamıştır. Türkiye; hammadde sağlayan
ülkeler ile bunları kullanarak mamul mal üreten ülkeler arasında yer alması sebebiyle konum olarak doğal bir
lojistik üs durumundadır. Bu nedenle günümüzde lojistik sektörünün ülkemizdeki gelişim hızı dünya
ortalamasının iki katıdır. Yapılan araştırmaların sonucuna göre; gelişmiş ülkelerde GSMH’nin %12-15’ini,
Türkiye’de ise %7-8’ini lojistik faaliyetler oluşturmaktadır. Türkiye lojistik sektörünün büyüklüğü 2011 yılı
rakamlarına göre 90 milyar dolar civarında tahmin edilmektedir (Laleli, 2010),( Lojistik Sektör Analiz Raporu,
2011). Bu büyüklüğe karşın henüz 15 milyar dolarlık hacmin gerçekleşeceği hesaplanmakta olup. 2023 yılı
hedefi 50 milyar dolardır (Network Global Logistics,2013). Gerçekleşme ile toplam büyüklük arasındaki bu
fark; sektörün gelecek için potansiyelini net olarak ortaya koymaktadır (Yavuz ve arkadaşları, 2009), (Lojistik
Sektör Raporu, 2013) Bu hesaplamalara göre ülkemiz lojistik sektörünün 400 bin kişiye istihdam sağladığı ve
bu yönü ile otomotiv ve bilişim sektörlerinin yanında önemli bir istihdam alanı oluşturma potansiyeli taşıdığı
değerlendirilmektedir. Özellikle Avrupa Birliği ve Çin arasında yılda 600 Milyar Dolar düzeyinde olan mal
hareketi ile birlikte Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu arasında
mal ve hizmet ticareti dikkate alındığında ülkemizin coğrafi durumu, kendi dinamik iç pazarı, yeniden inşa
edilen alt ve üst yapıları ile genç nüfusu dünya lojistik pazarından ülkemizin alacağı payın gelecek yıllarda artan
oranda olacağını işaret etmektedir (Uluslar arası Nakliyeciler Derneği, 2009).
3.

LOJİSTİK EĞİTİMİ

İşletmeler tarafından lojistik faaliyetlerini gerçekleştirirken gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olan
eğitimli çalışanlara duyulan ihtiyaç, bu amaca hizmet edebilen bir eğitim sistemiyle karşılanabilmektedir.
Lojistik eğitimi dünyada ve ülkemizde son yıllarda önemini artırmış, üniversite ve özel eğitim merkezleri
bünyesinde pek çok program oluşturulmaya başlanmıştır.
Lojistik faaliyetlerin farklı disiplinleri bir arada kullanma gerekliliği, bu sektörde çalışacak işgücünün eğitimini
de yönlendirerek farklı disiplinleri içerecek bir eğitim anlayışının gerekliliğini doğurmuştur. Lojistik alanına
özgü bilgi, beceri ve yetkinliklerin çeşitliliği ile uluslar arası ticarette yaşanan hızlı değişimin bunlar üzerinde
oluşturduğu baskı; lojistik eğitiminde daha fazla uygulamalı ve teknolojik gelişmelere uyumlu bir eğitimi
gerekli kılmaktadır. Burada ortaya konan uygulamalar; öğrenmenin sadece “yüksek düzeyde bilgi edinme”
olmayıp, “bilginin işlenmesi ve uygulanması” şeklinde öğrenciye aktarılmasını ifade etmektedir.
Lojistik eğitiminde temelde benzer ders gruplarının farklı dağılımlarıyla oluşturulan iki ekol vardır (Küçüksolak,
2006). Bunlar; Mühendislik modeli ve İşletme modelidir. Mühendislik modelinde; mühendislik, lojistik ve
tedarik zinciri yönetimi derslerine ağırlık verilirken, bunlar özellikle yönetsel anlamda faydalı olacak işletme
dersleri ile desteklenmektedir. İşletme modelinde ise; işletme bilimi dersleri, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi
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dersleri ağırlıklıdır. Bunlar özellikle sistem yaklaşımı, karar alma ve analiz konularında faydalı olacak
mühendislik dersleri ile desteklenmektedir.
Türkiye’de lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili ilk program 1988 yılında 9 Eylül Üniversitesi Deniz
İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulu bünyesinde açılmıştır. Ülkemizde lojistik eğitimi, son 10 yıl içinde çok
büyük bir gelişme göstermiş, ortaöğrenim ve yükseköğrenim şeklinde yapılanmıştır (Aksu, 2013). Milli Eğitim
Bakanlığı bünyesinde; denizcilik alanında 75, ulaştırma alanında 60 lisede lojistik eğitimi verilmektedir.
Yükseköğrenimdeki yapılanma; önlisans, lisans ve lisansüstü şeklindedir. 27 üniversitede lisans, 62 meslek
yüksekokulunda önlisans eğitimi yapılmaktadır. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı için Lisans eğitiminde toplam
kontenjan 1677, önlisans programında 7360 öğrencidir. (Aksu, 2013) Anadolu Üniversitesi’nin kontenjan sınırı
olmayan uzaktan eğitim programı da bulunmaktadır. Lisansüstü eğitim yapan üniversitelerin sayısı da giderek
artmaktadır. Bunların dışında üniversitelerin işletme, endüstri mühendisliği gibi bölümlerinde çeşitli
programların içerisinde açılan lojistik ve tedarik zinciri yönetimi dersleri de mevcuttur.
Dünyada ve ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda lojistik
eğitimi genel olarak incelendiğinde; lojistik ile ilgili pazarlama, ekonomi, işletme, mühendislik, hukuk ve
benzeri pek çok farklı disiplinin eğitim programlarında yer bulduğu görülmektedir. Lojistik eğitiminin içeriğini
irdeleyen akademik çalışmalarda bu eğitimin; sosyal yetenekleri, karar verme yeteneklerini, problem çözme
yeteneklerini ve zaman yönetimi yeteneklerini içerdiği değerlendirilmiştir (Myers ve arkadaşları, 2004). Sosyal
yetenekler; işe yönelik fikir birliği oluşturabilme, görevi sahiplenebilme ve diğer çalışanlarla birlikte görevi
başarabilecek işbölümü yapabilmektir. Karar verme yetenekleri; sorunu algılama, tanımlama ve çözmeye ilişkin
işlem basamaklarını belirleyerek harekete geçirebilmektedir. Zaman yönetimi yetenekleri; işlere ilişkin hedef
önceliklerini belirleyebilme, kısa, orta ve uzun vadeli işler arasında işletme imkanlarını doğru yönlendirebilme,
sınırlılıklar, fırsatlar ve belirsizlikler konusunda işletme hedeflerine uygun çözümleri üretebilmektir. Problem
çözme yeteneği; çalışanların analitik düşünebilme yeteneği ile diğer paydaşları sorunun çözümüne dahil
edebilme kabiliyetlerinin bir arada olmasını gerektirmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde lojistik eğitimine ilişkin Georgia Lojistik İnovasyon Merkezi tarafından
hazırlanan raporda ülkenin 2013-2018 döneminde her yıl ortalama 270 bin yeni lojistik çalışanına ihtiyaç
duyacağı belirtilmiştir. Ancak ABD genelinde 7642 eğitim kurumunda yılda 75.277 kişinin lojistik alanında
eğitim aldığı ifade edilerek eğitimli çalışan ihtiyacının sadece %28’inin karşılanabileceği ortaya konulmuştur.
Söz konusu raporda lojistik eğitiminin;
Eğitilenlere, lojistik faaliyetleri küresel ekonominin gereklerine uyumlu olarak öğretebilmesi gerektiği,
Resmi kurumların ulusal ve uluslar arası ticarete ilişkin yapacağı yasal düzenlemelerin eğitim
programının müfredatında yer alarak verilmesi gerektiği,
Eğitilenlere bilgi yönetimi ve teknolojik yenilikleri kullanabilme becerisini kazandırmanın gerektiği,
İş yapılan çevre ve ekonomilerde yaşanabilecek ani değişimlere karşı özellikle tedarik zinciri
yönetimine ilişkin eğitimlerde yeni duruma uyum konusunda hızlı davranabilme yeteneğinin geliştirilmesi
gerektiği belirtilmiştir (The Logistics of Education and Education of Logistics, 2012).
Ancak, söz konusu raporda lojistik alt sektörlerinin doğru tanımlanarak her birinin eğitim ihtiyaçlarının gereğine
uyumlu olarak eğitim kurumlarında eğitimlerin verilmesi gerektiği, bu şekilde sektör ihtiyaçlarının doğru
belirlenerek yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanabileceği ifade edilerek yükseköğretim kurumlarının artan
oranda lojistik eğitimi vermeleri gerektiği belirtilmiştir.
Lojistik faaliyetlerin, birçok bilimin inceleme sahasına giren konuları bir arada değerlendirme ve uygulama
zorunluluğu nedeniyle, bu alanda verilen eğitimler de hem ülkeler seviyesinde hem de eğitilenlerin çalışacakları
sektörler dikkate alındığında oldukça farklı ders içeriklerine sahip olmaktadır. Çalışmanın devam eden
bölümünde ülkemizde önlisans seviyesinde sürdürülen lojistik eğitim programlarına ilişkin yapılan analiz yer
almaktadır.
4.

ÜLKEMİZDE LOJİSTİK ÖNLİSANS EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN ANALİZ

Ülkemizde son yıllarda kamu ve vakıf üniversiteleri hızla açılmıştır. Genel olarak şehir merkezlerinde lisans ve
lisansüstü eğitim birimleri, ilçelerde de önlisans programlarına uygun bir yapılanma gerçekleştirilmiştir.
Önlisans programları ile özellikle konuşlanan coğrafi bölgenin reel sektör ihtiyaçlarına uyumlu ara eleman
yetiştirilmesine önem verilmiştir.
Çalışma kapsamında yükseköğretim kurumlarının uyguladıkları eğitim programlarına ilişkin bilgi paketleri
internet adresleri üzerinden incelenerek, lojistik ön lisans programlarında yer alan dersler incelenmiştir.
Derslerin içeriği, teori ve uygulama düzeyleri, süresi, AKTS ağırlıkları incelenmiştir. Yapılan incelemeleri bir
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araya getirebilmek amacıyla programda yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin tamamı genel, temel alan,
uzmanlık alan ve staj olarak dört ana bölümde tasnif edilmiştir.
İncelenen yükseköğretim kurumlarının lojistik önlisans program dersleri, AKTS ağırlıkları kapsamında; genel,
temel alan, uzmanlık alan ve staj başlıkları altında tasnif edilerek aşağıda Tablo1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Lojistik Programında Yer Alan Derslerin AKTS Ağırlığının Dağılımı (%)
Yükseköğretim Kurumu

Genel

Temel Alan

Uzmanlık Alan

Staj

Beykoz MYO

33,3

16,6

41,6

8,3

Süleyman Demirel Üni.

16,7

31,3

52

0

Uludağ Üniversitesi

13,9

28,9

42,7

14,5

19 Mayıs Üni.

20,3

34,2

40,5

5

Gediz Üni.

20,8

20,8

49,5

8,9

İzmir Ekonomi Üni.

17,9

18,7

56,9

6,5

Kadirhas Üni.

29,6

36

34,4

0

Pamukkale Üni.Honaz MYO

23,7

41

33,8

1,5

Onsekiz Mart Üni. Çan MYO

14,1

41,1

44,8

0

Trakya Üni. Sos.Bil.

MYO

12,4

35,8

51,8

0

Anadolu Üni.Eskişehir MYO

16,7

27,8

55,5

0

Erciyes Üni. Develi MYO

20

33,1

41,4

5,5

Kaynak: İlgili yükseköğretim kurumlarının internet sayfalarında yer alan bilgiler kullanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır.

Genel dersler; tüm programlarda okutulması mevzuat gereği zorunlu tutulan Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri ile Bilgi Teknolojileri, Birey ve Takım Yönetimi, Endüstriyel Psikoloji ve
Sosyoloji gibi derslerden oluşmaktadır. Bu dersler çoğunlukla Birinci ve İkinci Yarıyıl dersleri içerisinde yer
almakta ve eğitilenlerin akademik hazır bulunuşluklarını artırmaya katkı sağlamaktadır.
Temel Alan dersleri; lojistik eğitimine yönelik akademik hazır bulunuşluk açısından önemli bir yere sahip
derslerden oluşmaktadır. İncelenen lojistik programların eleman yetiştirdiği lojistik alt sahalar dikkate alınarak
programda yer alan temel alan derslerinin çeşitlendiği görülmektedir. Birinci ve İkinci Yarıyıllarda; İşletme,
Mikro ve Makro Ekonomi, Lojistiğe Giriş, Muhasebe, Pazarlama, Hukuk gibi temel alan dersleri incelenen
programlarda genel olarak yer almakta, Üçüncü ve Dördüncü Yarıyıllarda; Küresel Lojistik, Üretim ve Kapasite
Planlama, Nakliye ve Ulaştırma Sigortası, Ulaştırma Modlarına ilişkin işlemler, e-devlet, e-ticaret, Girişimcilik
ve Pazarlama gibi birçok ders programda yer alarak eğitilenlerin potansiyel görev alacağı iş sahasına uygun
altyapılarını oluşturmaktadır.
Yukarıda sunulan Tablo 1 dikkate alındığında Genel ve Temel Alan derslerinin her ön lisans programında farklı
oranlarda yer aldığı görülmektedir. Bu durum ön lisans eğitimlerinin ilgili lojistik alt sektör ihtiyaçlarına göre
biçimlenmesinden kaynaklanmakta ve programa özgünlük kazandırmaktadır. Ancak, her iki gruba ait derslerin
toplam içindeki payı genel olarak %45-%65 arasında değiştiği de görülmektedir.
Uzmanlık alan dersleri; yükseköğretim kurumunun lojistik programdan mezun edeceği öğrenciler hangi
lojistik alt sektöründe iş imkanı bulabilecekse ona yönelik bilgi, beceri ve yetkinlik kazandıracak, dolayısı ile
mezunlarına işe başvuru yapacaklar arasında önemli bir fark oluşturacak nitelikleri kazandıracak içeriklerle
hazırlanan, uygulamalarla pekiştirilen derslerdir. Bu dersler ilk dönemlerden itibaren programlarda olmakla
birlikte çoğunlukla Üçüncü ve Dördüncü Yarıyıllarda yer almaktadırlar. İstatistik, Matematik, Yöneylem
Araştırması, Tedarik Zinciri Yönetimi, Taşımacılık Operasyonları, Depo Yönetimi, Lojistik Bilgi Sistemleri ve
Lojistik Uygulamalar şeklindeki dersler ilk dönemlerde bu amaçla verilmektedir. İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku, Liman ve Terminal Yönetimi, Uluslar arası Ticaret, Maliyet Muhasebesi, Tehlikeli Madde
Taşımacılığı, Lojistik Laboratuar ve Simülasyon Uygulamaları, Entegre Lojistik Yönetimi, Risk ve Sigortalama
İşlemleri, Proje Yönetimi, Gümrük İşlemleri ve Uygulamaları, Kalite Yönetim Sistemleri, Dış Ticaret, Müşteri
İlişkileri Yönetimi gibi dersler de Üçüncü ve Dördüncü Yarıyıllarda verilerek öğrencilerin çalışma alanlarına
ilişkin donanım kazanmaları sağlanmaktadır.
Staj; incelen programların bir bölümünde yer alan ve eğitilenlere sahip oldukları donanımı alanda uygulama
fırsatı tanıyan bir aşamadır. Genel olarak program derslerinin uygulama boyutunun olması, eğitimin staj
boyutunu ikinci planda bırakmış, ayrıca özel sektörle bu konuda ortak çalışma yürütmede yaşanabilecek
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sorunlar dikkate alınarak programlarda bu konu oldukça düşük bir oranda ya da hiç yer almayacak şekilde
kalmıştır.
5.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Ülkemizde lojistik eğitimi diğer eğitim programlarına kıyasla oldukça yenidir. Bu nedenle öğretim
elemanlarının henüz önemli bir bölümü işletme, endüstri mühendisliği ve diğer ana bilimlerden gelmekte,
derslerin uygulamalarına ilişkin vaka analizi ve laboratuar uygulamaları konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.
Ülkemizin lojistik sektöründe gelecekte üstleneceği pozisyon dikkate alındığında yükseköğretim kurumlarında
lojistik alanında akademik kadroların yetiştirilmesi konusunda bir yol haritasının oluşturulmasına ihtiyaç
duyulduğu değerlendirilmektedir.
Genel olarak işletme yaklaşımı benimsenmekle beraber taşımacılık ve nakliye konularının programlarda
ağırlıkla yer alması da göstermektedir ki ülkemizde lojistik eğitimi halihazırda bir nakliye/taşımacılık eğitimidir.
Tedarik Zinciri Yönetimi, uluslar arası ticaret kapsamında gümrükleme, sigortalama, antrepo yönetimi, envanter
yönetimi, havayolu lojistiği ve bunlara ilişkin bilgi sistemleri yönetimi alanlarına hizmet verebilecek
programların da yakın zamanda açılarak bu alanda yaşanan ara eleman ihtiyacına çözüm olması beklenmektedir.
Ayrıca ülkemizde, lojistik alanında eğitim vermek üzere kurulmuş ve kurulacak ortaöğrenim ve yükseköğrenim
kurumlarının, yukarıda ifade edildiği şekilde hızla gelişen lojistik sektörünün beklentilerine cevap verebilecek
niteliklere sahip, gelişmiş ülke eğitim kurumlarıyla özellikle AB ülkeleriyle entegre olabilecek şekilde esnek bir
yapıda ve tematik olması önemlidir.
6.
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Program
Dersleri

Genel
Ekonomi
Genel
Muhasebe
Lojistik
Yönetimi
Lojistiğe
Giriş
Lojistik
İlkeleri
İşletme
Yönetimi
Genel
İşletme

Beykoz
MYO

Süleyman
Demirel
Üni.

Uludağ
Üniver
sitesi

4

4

x

19
Gediz İzmir
Mayıs
Üni. Ekon
Üni.
omi
Alaçam
Üni.
MYO
x

x

Kadirhas
Üni.

Pamukkale
Üni.Honaz
MYO

Onsekiz
Mart
Üni. Çan
MYO

Trakya
Üni.
Sos.Bil.
MYO

Anadolu
Üni.Eski
şehir
MYO
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Üni. Develi
MYO

x

3

X

4

X

x
x

x

x

4

4

4

x

x

x

3

X

3*

X

4

x

6

x

3

3

x

5,5

X

x

X

x

x

x

x

4

x

x

x

x

X

4*

4

4

x

6

x

x

x

x

x

x

4

3

X

x

4

x

x

x

x

x

2

x

X

x

X

4

x

4

5

4

4

x

x

3

4

4

3

x

İktisada Giriş
Pazrlama
İlkeleri
Genel Hukuk
Bilgisi

x

x

5

x

x

x

2

x

5

x

X

x

x

x

x

x

x

x

2

x

X

4*

X

x

x

3

4

4

x

x

2

1,5

4

3

2

x

Ekonomi
Kentsel
Lojistik
Ticari
İşlemlerin
Yasal Çer.
Kurumsal
Pl.Giriş

x

2*

x

x

x

x

x

x

X

x

4

3

x

x

x

4*

x

x

x

x

X

x

X

x

x

x

x

2

x

x

X

x

X

x

x

x

x

x

3

x

x

X

x

X

x

Üretim

x

x

x

x

3

x

x

x

X

x

X

x

İstatistik
Ticari
Matematik
Yöneylem
Araştırması

x

x

x

3

3

x

x

x

X

x

X

x

x

3

x

x

x

x

x

x

4

x

3

x

3

x

x

x

x

x

x

x

X

x

X

x

Matematik
Mali Tablolar
Analizi
Taşımacılık
Plan. Ve
Operasyonla
rı

3

x

x

4

x

x

3

4

X

3

X

4

x

x

x

4*

x

x

x

x

X

x

X

x

x

x

x

x

3

x

x

x

X

3*

X

x

Depo Yön.
Ulus.Tic.ve
Ödemeler
Ted.Zin.Yap.
ve İşl.
Tedarik
Zinciri
Çerçevesi
Bilgi
Teknolojileri

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

x

x

x

3

x

2

3

İngilizce I

4

2

2

2

4

3

2

3

AİİT I

2

2

2

2

2

x

2

Türk Dili I
Endüstriyel
Psi.ve Sos.
Birey ve
Takım Yön.
Aka.ve
Sos.Ory.
Kişisel
Gelişim

3

2

2

2

2

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

x

x

x

x

x

TKY
İşyeri
Uygulamaları

x
x

x

x

x

X

x

X

x

3

2

x

X

x

X

x

x

3

x

x

X

x

X

x

x

3

x

x

X

x

X

x

5

x

5

4

1

2

3

4

2

1

2

2

2

2

1

2

2

2

3
x

x

4*

x

x

x

x

x

x

x
X

1*
X

3

x

X

x

x

X

x

x

2*

x
x
x

x

x

x

x

x

2

x

x

X

x

X

x

x

x

x

x

4

x

x

X

x

X
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NEW APPROACHES IN VOCATIONAL EDUCATION AND THE EFFECTS OF
LOGISTICS SECTOR UPON THE EMPLOYMENT
MESLEKI EĞITIMDE YENI YAKLAŞIMLAR VE İSTIHDAM KONUSUNDA LOJISTIK
SEKTÖRÜNÜN ETKISI
İlhan ATİK, Metin ATAK1
Abstract
Dense rivalry conditions at the market, technological and economical developments have made changes on trade-off and
competitive equilibrium. So, management and control of logistics costing has became a necessity for the companies who
wants to gain the advantage of margin and rivalry. In this study we are going to try to express logistics margin systematic
showing the importance of the control of margins for competitive advantages of companies and the effects of elements
involved in the logistics process. Globalisation and increasing competition required a fast evolution for society and
individuals. In our age; employers and employees should do their jobs perfectly, take common responsibility to increase the
quality of work with their co-workers and should know learning and flexibility for effective management of the changes
that are the necessity of competition. On the other hand need for higher integration of global commercial activities has
made national educational processes obligation to enhance and reach to a comparable level. In this sense vocational
education should be considered as successful by the level it meets the needs of economy, increases the performance and
competitive capacity; and increases the employment and social welfare. In the world and our country many important
studies have been held for the development of vocational education and to answer the needs of economy. Generating
skilled labour and reaching to a competitive power against other countries are aimed with this studies. When the matter is
examined to produce permanent solutions to the problem of employment, it has been assessed that logistics which is one of
the sectors that outstands the rivalry side of Turkey will supply job facilities
Keywords ⎯ Vocational education, employment, logistics.
Özet
Piyasalarda yaşanan yoğun rekabet; teknolojik ve ekonomik gelişmelerin bu rekabet ortamındaki önemini artırmıştır.
Lojistik maliyet yönetimi ve kontrolü rekabette öne çıkmak isteyen işletmeler için bu nedenle çok büyük önem kazanmıştır.
Bu çalışmada lojistik alanında işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamasında önemli bir konumda yer alan çalışanların
durumu ifade edilerek işletmeler için önemi üzerinde durulmuştur. Günümüzde küreselleşme ve artan rekabet ortamı her
ülke ve her sektör için hızlı karar alma ve uygulamayı zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, çalışanlar; işlerini mükemmel yapmak,
iş akışı içinde sorumluluk almak , sektörde iş yaptıkları diğer çalışanlarla müşterek yürütülen çalışmalarda uyumlu olmak
ve rekabetin gereği olan değişime uyum sağlama konusunda yetenekli ve istekli olmak zorundadırlar. Bu durum; milli
eğitim sisteminin de gelişmesini ve diğer ülke eğitim kurumlarıyla benzer çizgide fakat rekabet üstünlüğünü elinde tutarak
gelişmesini gerektirmiştir. Bu kapsamda mesleki eğitim ekonomik hayatın gereklerine uygun şekilde rekabete uyumlu
programlarla öğrencilerin yetişmesini sağlamalıdır. Bu amaçla dünyada ve ülkemizde mesleki eğitimin gelişimi konusunda
birçok önemli çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmada mesleki eğitim konusunda yürütülen çalışmalar ile rekabet gücünü
artırmada mesleki eğitimin rolü üzerinde durulmaya çalışılmış, ülkemizin sahip olduğu işsizlik sorununa kalıcı çözüm
üretmede lojistik sektörünün etkisi ifade edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler ⎯ Mesleki eğitim, işgücü, lojistik.

1. INTRODUCTION
Human’s struggle of life, going back to the first eras and lasting so far, has been carried out by the transition
from the masters to the apprentices and from the fathers to sons. With the arrival of Industrial Revolution,
standardizing the production stages, mass production on different science-based stages all together has
introduced a necessity to employees in line with the needs of industry.
Today, the concept of growing up the people for which industry needs with an appropriate job and the concept
of learning an occupation, play an important role which both our country and the world focuses for us.
It is explained in this study that the change in the employee’s situations in their instutions and the progress of
the sense of the occupational education is argued throughout our country and the world. Also, the inland power
of Turkey and the logistics sector in the markets of labor force in Turkey is discussed, the opportunities of
changes which enables to our country are tried to explain, the ration of our country has acquired in the rivalry
environment in the world and the capacity of employment has increased in the portion of logistics in the world.
2. THE CHANGING ROLES OF THE EMPLOYEE’S WORKING IN INDUSTRIAL DEVELOPMENT
Up to the this century, life of working is seperated sharply by certain lines in terms of employee and employers.
Employee has worked as a part of the machines and the managers have had different roles from employees in
production.

1
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The changes in the qualifications in line with the technological developments of the phases, consisting the
manufacture, have altered the duty definitions of the workers and this has forced the administrative personel to
be equipped with the technical knowledge as a result.
Labourer class has started to work both in manufacturing and management positions related with
manufacturing. So, this situation, made all the organisations multi-layers. Both technical and occupational
schools have taken important roles in order to respond supportive employees. So in this process, developed
economies have been able to expand with the help of those supportive employees.
Today, this construction has been abondened with globalization and rising rivalry. Everyone should take part in
the concept of the management which everyone in the system will practise their own decisions and minds
together without any of employees and managers in manufacturing process.
Globalization and rasing rivalry have required a rapid change for societies and individuals in every field. In our
age, workers and managers have to know elasticity and how to take responsibilities about making their works
perfect and arising the quality of the work all together with other workers.
Qualified human source have become more important than ever before due to rapid developments lived. The
ability of competing of the countries have been examined according to 327 different criteria by International
Institute for Management Development (IMD) and it allows to international comparisons. The evaluations of
2014 in this annual document, our country has become 40th country in the list of “The World of
Competıtıveness” between 60 countries (IMD, 2014). It is beneficial to handle the results with both sides. First
one is our country’s market of power and the second one is lack of competable productive power of employment
that composes an important obstacle in global economy in taking an effective role.
Occupational and technical education which are in the education system of developed countries at the level of
middle and high school are given special care in order to supply the necessities of global rivalry. Occupational
and technical supplies are showen in order to supply qualified productive power needed for a stronger economy
and a faster social development in the developing countries (Adıgüzel ve Berk, 2009).
This case have been carried out in two dimensions in public and private education institutions and in sectors to
be able to find opportunities of work continuously with on-going courses in the field of education of labor force.
As a result of this, as much as the individual’s level of education, interm education related with the occupation
also effects the employment. This procedure is applied unilaterally in the developing countries and power of
labor is desired to have formal education. So, global economic fluctuation has caused more people to be
unemployed in developing countries. In developed countries, power of labor has been able to manage to save
themselves with the least damage with formal education ( Atik, 2010).
Sense of management and rapid change have risen the importance of supportive staff and have charged new
duties to the occupational education (MEB, 2005). This education has made the individuals gain the necessary
information, skill and ability of practice which a job require for both individually and socially (Alkan, 1999; akt.
Adıgüzel, 2009).
So, this provides the society beneficially in social and economical aspects. In this situation, vocational training
should be accepted successful only as long as it can come up with an answer to the needs of the economy, it
raises the productivity and the power of competition, employment and social fare.
3. THE CONCEPT OF VOCATIONAL TRAINING IN OUR COUNTRY AND IN THE WORLD
Vocational trainig has caused to the diversity between institutions and nations as paralel to the developments in
the vocational life to the rapid change in the qualifications which the employers should have.
But, commercial activities in all throughout the world and in mass amount, the stages of production made joint
strikes compulsory in the practise of different countries and foundations (Dinçşahin, 2009; akt. Akçetin, 2010).
The system of the vocational training of the countries are assessed in three dimensional process of indivudial,
vocation and training. Although; needs, customs, social and economical structures differ from each other
(Saraçoğlu, 2007). Basic qualifications which vocational training have in the modern world; practice, economy,
continuous adoptation, a wide- range of world of jobs, sociable, real vocational experience of life, consistency
until positive results, the dependence on needs and time, adjusting the offer and demand, directed to the certain
target and preparing to the life. Programmes which have a union of personal and vocational entegrated by
especially of the level of high-school have been carried out to put into practice.
It is seen that necessary importance related to the vocational training is shown to raise qualified people in
developed countries, which are mainly European Union countries. This case has been reflected to the training
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statistics. The ration of the vocational training in high school is about %60 in Europe, but in our country it is
%35 (TUSİAD, 2006; akt. Şahin ve Fındık, 2008).
The candidate countries to the European Union, try to supply training opportunities which will provide the needs
of the company in vocational training and skills that new technology has brought to the power of labor. Also,
candidate countries search the cooperation oppurtunities about this matter among themselves (Senemoğlu, 1997;
akt. Saraçoğlu, 2007).
A balance between the indivudials’ needs and the oppurtunities of job is tried to be showen a great care in
developing the vocational training throughout the Europe. In the solution of problems which are experienced in
the industry; it is aimed to evaluate the job opportunities with economical and social policies with a sense of
unity. Studies about horizontal and vertical crossing after formal education to vocational training in which
students decisions are revised on are also carried out (Demirci, 2007).
Vocational training in Turkey comes after on 8 year-education as formal education. The process which starts
with vocational and technical highschools as a formal education continues with colleges depending on the
students’ decisions. Students can continue their education to technical colleges just after technical high schools
without any examinations.
Informal vocational training composes of apprenticeship, vocational courses and programmes of certificates.
While the system of formal education is based on theorethical information, students try to develop their practical
skills. The relationship between the industry and the school involves the period of apprenticeship. The system of
the vocational training is carried out dependant on the Ministery of National Education and the colleges.
The profile of the students in technical colleges is below the level of European level of skills because the
amount of the demand to the vocational training in Turkey, the quality of the technical high schools,
opportunities of attending to colleges without any examinations assess the education as a second class education
(OECD, 2007).
The student profile in vocational training is quite young because the sense of education hasn’t settled down. The
concept of basic training has focused on theorical education and has gone away from acquiring commen skills as
it aims to have a job in just a short time. Due to all of these reasons, students who are in high schools in our
country prefer common high schools contrary to their peers who live in the countries of European Union. The
ones who prefer to vacational training schools are %36,7.
4. STUDIES CARRIED OUT TO ENHANCE THE VOCATIONAL TRAINING IN OUR COUNTRY
AND EFFECTS OF LOGISTICS SECTOR
Our country enables to make the transportation net among Europe, Asia and Africa easily with the position of a
bridge between continents. With a flight of 3,5 hours, it is easy to be able to reach 1,5 billion people, an item
produced in Turkey can be offered to sell and there are over 400 million people living in our neighborhood
which have a budget that is over a billion dollars (Akçetin ve Kulga, 2010).
It makes our country necessary to educate its citizens about vocational training to a great extand because the
most of the population of our country composes of people who are at the age of work and many people are
unemployed and unqualified.
The matter of employment in our country is totally different from other countries’ matter of employment. The
fact that the ration of the participation of population ready to work is low, the majority of the working
population are in the agriculture sector, the lack of vocational schools aren’t enough in terms of number and
opportunities are the main components of matter of unemployment in our country. Our country has the potential
of an important stakeholder in the logistics sector, thanks to take place on transportation networks and to have
infrastructure and easy accessibility. This potential provides significant opportunities of employment to the
young population.
The necessary of giving importance to labor-intensive sectors in order to compete at the global level is
suggested when considering young population in Turkey. The technological infrastructure must be combined
with the labor force to have a competitive position in the logistics industry.
In addition, development of intensive pension sectors will be able to provide a positive development to many
inter-related sectors in our country .Thus; our country will increase the effectiveness of competition in sectors
where they have the power. Moreover, permanent job opportunities and continuous growth potential will be
used efficiently in the labor markets.
The developing industry, the improvments in science and technology, the rising of the need of qualified people
continuously require the qualified human force who are suitable to these conditions; so the process of the
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membership to European Union has improved our country about the vocational training in terms of taking
important steps.
The practicality of the policies of vocational education in European Union and spreading of the policies are
aimed with the planning of different projects and applying them to life in the process of which legal regulations
and instutional chance and innovations occur(Anapa, 2008). In the national programme prepared in 2001, the
changes which are taken over European Union acquirements related with vocational training, innovations and
plans are established. Pilot projects are put into practice in our country with the Reinforcement of the Vocational
Training and Formal Education (MEGEP), the Project of Modernization of Vocational and Technical Training
(MTEM), the Project of Development of Human Resources via Vocational Training (İKMEP), which are all
supported by European Union. So, it is considered that needed studies and arrangements which will reach to the
standarts of European Union in a very short time, existent vocational high schools will train qualified
instructors, physical substructr and solve the staff’s problems will be followed.
Generally, first hopeful steps have been taken fort the healing of the vocational training. Problematic fields have
been determined, the pilot projects have started to be get on to the life. But, our country needs to speed up the
studies about the ralationship of the industry and school, desire to the vocational training, the profiles of
teachers and the students, the concept of basic training and education all life long as reforms which both
developed and developing countries have done are taken into consideration.
5. CONCLUSION
The developments occured especially in logistics, electronics, communication, energy and the metal industry
have made the continuous developments essential in the line with the needs of the industry by gaining the
universal qualities to the steps of the vocational training in the competitive atmosphere of the companies and
countries.
This process have effected the content of the education, the methods of the education and supportive elements
of the education and the phases of the education which have been carried out in formal education and in the
companies. The results are like that in the study of “New Approaches in the Vocational Training and The
Effects of Logistics Sector Upon The Employment”;


Our country assesses that vocational schools have great importance in the employment of young
population. In this extend, the developments and supporting materials of the lessons are supplied with
the help of the the developments of the programme which schools and industry prepare together, thus an
adaptation process to the competitive conditions will be observed.



It is very important for workers to take part in the educational activities both in the institutions and
among institutions all throughout their career in terms of qualified labour force which is an important
factor of global rivalry. With the applying of the training programmes which are credited in the extent of
the education that exists in the Process of Bologna, workers will both get the opportunity to improve
their perfection and get the opportunity to have the same education with the other countries they
compete.



Logistics sector has a lot of consecutive step of processing and the range of operation containing the
whole world. Both labor and technology are used effectively and intensively in this sector, so it is
necessary to be competitive in labor-intensive sector when considering the young population in Turkey.
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NATIVE LANGUAGE INTERFERENCE IN LEARNING AND USING ENGLISH
PHRASAL VERBS, SEEN FROM THE PERSPECTIVE OF THE SEMANTIC
APPROACH, ON THE OVERALL ENGLISH LEARNING OUTCOMES
Florim AJDINI1, Suzana EJUPI2
Abstract
Given the fact that Albanian as a very old Indo-European language does not have a real equivalent of verbs which may be
matched to the category of English Phrasal verbs, a grammatical category which triggers very often learning hardship to the non
native learners and especially the Albanian students. As such, this paper aims to shed some more light in terms of improvement
of the learning outcomes regarding the English phrasal verbs with the Albanian native learners. Its main focus will aim towards
getting a deeper insight regarding the learner’s native language interference may have on their overall assimilation while
learning and writing in English. In general, these verbs in Albanian are seen as verbs which are formed by adding prefixes or
suffixes on the basis of given verb, whose lexical construction is rather of a complex nature and does not impose the so called
free semantic approach towards their efficient assimilation, as it requires in English. Their semantic learning approach, leads to
an easier assimilation has shown to have an impact which is not very evident and necessary as it is in English, for the very fact
that in Albanian native speakers, this approach is rather literal. This phenomenon, in many ways influences in a great deal the
assimilation as well as reproduction of English phrasal verbs with Albanian learners, known as L1 interference, which leads
towards an overall decline of learning progression of English with Albanian native learners. However, on the other hand, there
are noticed cases when the L1 interference while learning them, to some students is a better and easier approach which in
particular cases leads towards an easier and more efficient assimilation of the phrasal verbs of English in general. The paper
aims to prove this, by the fact that Albanian being a non Germanic language, has its strong interference in terms of imposing it
to the learners themselves, in both passive as well as active way, influencing this way the very degree of the overall language
learning and production as whole, especially the use of phrasal verbs as a significant lexical element with a larger semantic
potential. As such it will bring into surface some more data concerning an easier way of teaching and learning of these verbs,
seen from the perspective of L1 and L2 interference, qualifying it as a good approach to make the learning more attractive and
at ease to the target students.
Key words: L1 interference, phrasal verbs, literal approach, avoidance.

INTRODUCTION
Among English Teachers, it has always been known that English phrasal verbs have continually triggered many
problems and difficulties in terms of learning as well as using them in all language skills production and the overall
communication in this language. The fact that this lexical category does not exist in Albanian, and as such it does
not have a real equivalent, is exactly the point where a chain of learning and production difficulties originate from.
This phenomena in ELT and learning, is generally known as a tendency of avoidance of this lexical category of
English with foreigners including here the Albanian learners too. To explain clearly what’s the impact of this
avoidance and the difficulties it triggers in terms of using English in a proper way while writing, this paper will be
supported by a rich data base produced by English language students at my home university. This source of
information, originates from the course of Academic writing and as such it aims to overtake essay composing
difficulties of the targeted students, intending an overall improvement of essay writing as an important task in
enhancing the English language proficiency with these students. The problem will be seen through the impact that
L1 interference, in this particular case the Albanian language, has concerning an appropriate and efficient use of
phrasal verbs while writing an essay. To illustrate the phenomena of avoidance, the research focus has been put on
phrasal verbs such as those stated on the table below:
English phrasal verbs

Equivalents in Albanian
1) të ik, të largohem
2)të sulmoj, të has në
3)të bie nga
4)të ndëpres diçka papritmas
5)të kuptoj, të vërtetohem
6)të përshtatem, përputhem
7)të ndaloj, ndërpres
8)të nisem, rregullohem
9)të filloj ose nis një punë, obligim
10)të nisem për në udhëtim

1)to come off
2)to fall on
3)to fall off
4)to break off
5)to bear out
6)to fall in
7)to give over
8)to set off
9)to set in
10)to set out
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Some of them trigger harder reproducing difficulties while on the other hand some others, which are pretty common,
in this regard prove to be easier to deal with. To reveal the reasons of the avoidance phenomena, the source essays
have been analyzed from the perspective of the type of problem trigger and as such they have been seen through the
perception approach (semantic and literal) within the textual constraints imposed by the essay paragraph as well as
the whole text content and meaning.3 The above approaches will be considered as ways to lead towards the creation
of a clearer and more efficient essay writing strategy, which will enable more practical opportunities concerning the
overtaking of L1 interference in the overall essay’s Englishness.
1.0. Background to the study seen through the avoidance phenomena
Phrasal verb avoidance phenomena, has always been an issue to discuss among teachers and linguists. Being aware
of the textual cohesion source this verbs offer in essay writing, and knowing their role regarding an appropriate and
functional text engineering, which in many cases is different from many other languages, to the researchers,
represents a problem which needs deep and careful research.4 It has been noticed that if the approach chosen to use
these verbs is not the one based upon the contextual nature and the lexical and semantic uniqueness as well, these
verbs generally prove to produce essays which seen from the perspective English grammar rules, are not able to
transmit an appropriate message to the targeted audience. Thus, in order to reveal the real problem reasons for their
avoidance, the research approach has first of all been focusing the verb composition, as a complex verb with
contextual semantic impact, fitting the sentence, the paragraph and the overall text message. The chosen approach
has been researched by many linguists before, imposing the need towards creating a more functional routine of use
of phrasal verbs with non native speakers of English. However, as such it will aim to change the traditional way of
perception of Phrasal verbs redirecting it towards the new trends focusing an overall fusion of both, practical and
theoretical approach of using Phrasal verbs in their essays. However, in this regard, must look behind and base my
theory in previous researchers regarding the problematic of Phrasal verb avoidance, as a good departing point to
carry on a qualitative research based upon a firm and functional scientific approach introduced by Gairns and
Redman, who considers this approach as the best suited for revision purposes with more advanced students.5 As to
students with lower language skills and learning capacity, this approach may prove to be unlikely useful concerning
the overall overtaking of the avoidance phenomena, both while speaking as well as writing an essay6.
1.1. Methods and data analysis (research part )
In order to manage to reveal these difficulties as well as to give explanations as to why they happen and what would
be the best learning and using approach to overcome the avoidance phenomena, the database of the resource
materials gathered for this purpose will be looked closely focusing primarily the avoidance reason. To do this, on the
research focus will be the verb particle problem, verb contextual linking, and same phrasal verbs triggering different
meanings. A special research interest in the contextual linking as one of the ways out to reduce the Phrasal verb
avoidance phenomena. As mentioned already, source of information for this paper is a database of gathered from a
wide range variety of Essay produced by the 1st year students at the English Language department. It is a total
number of a 100 essays counting of cca 250-300 words each. Two different language skills’ groups of works ( i.e
students) will be tested. The database is covering a time span of a year (two semesters). All gathered data have been
exposed to quantitative and qualitative analysis which has always aimed to detect as well as identify the
theoretical and practical implementation of the four approaches regarding the Phrasal verb use and its impact
regarding the overall avoidance phenomena being represented in these essays. All these methods and the analysis
carried out, have come up with a wide range of theoretical information which has classified in groups, indicating
the nature of the problems which generate the avoidance rate as whole at the total number of the analyzed essays. In
this regard, the total number of analyzed works, ( a 100 of them) has been classified in terms of the overall rate of
avoidance matching the student language skills and the rate of L1 overall interference while using this particular
lexical category of English. To clarify how this phenomenon has been working in throughout the research and the
related analysis carried out during this study; I must put into focus two things.
3

Kellerman, E. (1977). Towards a characterization of the strategy of transfer in second language learning. Interlanguage Studies
Bulletin, 2, 58-145.
4
Dagut, M., & Laufer, B. (1985). Avoidance of phrasal verbs: A case for contrastive analysis. Studies in Second Language
Acquisition, 7, 73
5
6

Working with Words: a Guide to Teaching and Learning Vocabulary, R. Gairns & S. Redman (Cambridge University Press, 1986) p.99
Working with Words: a Guide to Teaching and Learning Vocabulary, R. Gairns & S. Redman (Cambridge University Press, 1986) p.101
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The first one is the concentration in the problem as whole, and its nature in terms of written language reproduction,
focusing on the scale it effects the overall essay writing quality and productivity. The second one is the so called
double purpose problem orientation involving L1 interference and avoidance phenomena, both overshadowing the
rate of productivity of the writing process as whole. The first factor is directly related to the tested students’ English
language skills, which according to the compared data quantity as well as quality, proves that the first factor has
exercised a strong influence in both tested groups of students involving more than 50% of the analyzed works i.e.
produced essays. As a type of analysis and research operation, involving all 100 works or essays, this approach has
proved to be very complex and hard to be implemented in practical terms with the major part of the tested students,
according to their overall language skillfulness in both English as well as in Albanian.
1.2. Results
50% of the works (50 essays) have been compared and classified according to the amount of the phrasal verbs used
while writing an essay. Mostly of the phrasal verbs belong to the ordinary and frequent ones which these students
have in one way or another assimilated in class activities while learning or as a result of being passively exposed to
English as foreign language. If we take a closer look to the analyzed essays, we could have a detailed picture in
terms of the total amount of the phrasal verbs used per essay. This means that, given the fact that the tested group 1,
according to the language skillfulness and proficiency belongs to the low intermediate group of language
proficiency, their essays which is 50% of them, consisting of 250-300 words, involve an average of 3-6 phrasal
verbs per essay. The total number of used phrasal verbs for this group is 200-250 ones. On the other hand, the case
with the other target group, (group 2) seen from quantitative as well as qualitative point of view, has performed
fairly better. This means that the other 50% of the analyzed works involve a double quantity of phrasal verbs used in
their essays. Each analyzed essay includes 5-8 phrasal verbs which raises their total to 300-350 ones. As to the
quality and the overall logical functionality of the used verbs, it is evident that contrary to the 1 st group, the 2nd one
has used a mixture of both, frequently as well as more complex phrasal verbs according to the need of the context of
the topic they have written. This student group performance has exercised a pretty higher text cohesion compared to
the 1st group essays, by being continually influenced by the contextual approach od decoding of the phrasal verbs
they encounter while writing on a given paragraph.7 As this performance in many ways is directly linked to the main
hypothesis, which is the avoidance phenomena, the impact they have generated, has greatly influenced the overall
rate of avoidance of the phrasal verbs in general. The overall avoidance phenomena compared to the tested groups or
essays has shown an evident discrepancy in terms of the reserve of these tested students. Namely, the case with the
1st group of essays, consisting of a total ranging between 200-250 phrasal verbs, according to the overall text
cohesion functionality, is assessed to have been between 250-350 phrasal verbs, in text consisting average 400-500
words. This is a sufficient indicator which shows that the avoidance phenomena with this group are rather high and
as such it has constantly been controlled by the L1 interference. On the other hand, with the 2nd group, the situation
is slightly different, consisting of a total ranging between 350-400 phrasal verbs, according to the overall text
cohesion functionality, is assessed to have been between around 400 ones, in text consisting an average 400-500
words. In this case too, these figures represent an sufficient indicator which shows that the avoidance phenomena
with this group are rather low, and as such it has not been much controlled by the L1 interference. Finally, an
expected number of problems generating confusion in their overall use, encountered at almost all learners have been
identified and classified as follows:
Phrasal verbs aren’t unique to English only but however they do not exist in Albanian as an equivalent and
a separate category;
2) To the students they are as unpredictable and illogical as we might think;
3) They aren’t necessarily informal or colloquial;
4) Thus they are not as frequently used as we would expect in writing essays, as well as in communication
skills;
1)

All these difficulties in one way or another have been influencing the target students at a different scale and as such,
for better research outcomes and envisaged expectations, they have been seen through the students’ focus on the

7

Darwin, C. M., & Gray, L. S. (1999). Going after the phrasal verbs: An alternative approach to classification. TESOL
Quarterly, 33, 65-83.
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verb particle as well as students’ focus on the verb literal i.e semantic meaning.8 The chart below shows the scale of
influence these approaches have reached concerning the overall avoidance of phrasal verbs in the works used as
research source.
Fig.1
Avoidance phenomena rate mounting, in terms of tested groups 1 and 2 ( grammatical or semantic cause of
avoidance )
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1.3. Conclusions and Suggestions
According to gathered data regarding the problem of students’ restrain towards using phrasal verbs and Darwin and
Gray (1999, p. 66), theory related to the problem, it has been proved that there is always a limited understanding of
the full meaning these verbs, with Albanian students, which has been triggered as a result of three different reasons.
The first one is of a theoretical character and as such it deals with the definition of phrasal verbs. It has been
explained by the fact that that teachers and linguists, being aware of the grammatical as well as semantic complexity
of this lexical category, they usually define the phrasal verbs as verbs followed by a particle, which represents one
single semantic unit, thus hard to be understood semantically.9 This reason, in general is hard to be put into a
practical concept by the tested students. However, the application of this definition to the learners has always been
confuse and problematic. The second reason is the research departing point and its nature in terms of efficient
research cooperation between teachers, students and researchers, which represent a research team depending entirely
on their intuition when preparing and gathering data, which sometimes happens to be misleading. The third reason is
related to the method of introducing phrasal verbs among learners, in terms of meaning them easier to understand by
the students by the accelerating the frequency rate of use, which would create an appropriate usage routine of
phrasal verbs in terms of both i.e. oral as well as written reproduction. Frank as cited in Darwin & Gray, for
example, presents five phrasal verbs that begin with bring, four with make, and five with take.10 Using structures
involving these phrasal verbs, in the learning practice of this lexical category means an implementation of a prelude
towards a better and well fixed reproduction routine, which slowly would reduce the hesitation respectively the
avoidance in terms of the usage of the phrasal verbs while writing an essay or speaking English in general. In
practical terms, this can be explained as a hesitation regarding their proper use as required by the text context and
8

Kamimoto, T. Shimura, A., & Kellerman, E. (1992). A second language classic reconsidered the case of Schachter’s avoidance.
Second Language Research, 8, 251-277.
9

Hulstijn, J. H. & Marchena, E. (1989). Avoidance: Grammatical or semantic causes?
Studies in Second Language Acquisition, 11, p.241-255.
10
Darwin, C. M., & Gray, L. S. (1999). Going after the phrasal verbs: An alternative approach to classification. TESOL
Quarterly, 33, 65-83.

150

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

the nature of English as the language which involves a remarkable number of this type of verbs. To illustrate this,
I’d mention Hulstijn and Marchena as cited in Liao and Fukuya’s with their work with Dutch and Swedish students,
concluded that Dutch students, whose language has phrasal verbs, avoid using figurative phrasal verbs that have
literal counterparts in Dutch.11 Results are showing that the case with Albanian learners, using phrasal verbs in
essay writing is pretty much with the cases mentioned above, which is in accordance to their conclusion that the best
predicator of avoidance is L1 – L2 difference. The case happens to be slightly different with the case of the Albanian
students, whose language does not have phrasal verbs, phenomena which most of the cases imposes the tendency of
equivalenting these words with one word expressions, impacting this way the Englishness of the language and
making the e essay lose the overall logical fluency.
1.4. Significance of the present study
Albanian as a non Germanic language needs to be deeply investigated in terms of its lack of phrasal verbs and the
impact this fact has concerning the overall assimilation and productivity of these complex verbs as well as their use
in essay writing. Thus, the paper has revealed the issues as follows:
1) Based on written essays, do Albanian learners avoid phrasal verbs? If so, what are the causes of avoidance of
phrasal verbs among Arab learners? (a) Do L1-L2 structural differences contribute to the avoidance of phrasal
verbs? (b) Does the idiomaticity of some phrasal verbs trigger the avoidance behavior?
2) Based on classroom observation, do Albanian learners avoid using phrasal verbs in their speaking?
Is the low linguistic proficiency considered to be an avoidance-triggering factor?
Looked at from the perspective of phrasal verb avoidance and the influence of L1 in their overall usage and essay
productivity, the chosen research approach opens many ways to other researcher who deal with this problematic to
carry on their research concerning this phenomena. It is clear that all foreign learners face this kind of difficulties,
then it is clear also that there is evident a huge need of research activities to deal with learning as well as
reproduction complexity this English lexical category triggers among English learner. Furthermore, given the fact
that the phrasal verb semantic power is much stronger in terms of the meaning they convey, than many of the verb
equivalents that students usually think of at the moment they use some of these complex verbs, represents a reason
more to go ahead and research more the character of the English phrasal verbs as tools which, to certain degree,
make us identify the level of English proficiency of a learner or foreigner in both written as well as oral
communication.
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ORFF SCHULWERK SEVİYE GELİŞTİRME KURSU KATILIMCILARININ
PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİNE VE BAKIŞ AÇILARININ ORTAYA KONMASINA
YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI
DETERMINATION OF ORFF SCHULWERK LEVEL COURSE PARTICIPANTS PROFILE
AND DEMONSTRATION OF THEIR PERSPECTIES: A CASE STUDY
Özlem Çelebioğlu Morkoç*
Özet
Temel müzik eğitimi yaklaşımları arasında ‘elementer’ olgusunu vurgulayan Orff-Schulwerk’in ayrı bir yeri vardır. Erken
müzik eğitimi ile ilgilenen kişilerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 38 ülkede Orff Enstitüsü’ne bağlı olarak
faaliyet gösteren 45 Orff Merkezi bulunmaktadır. Bu enstitülerden biri de 2001 yılında kurulan Türkiye Orff Schulwerk
Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’dir. Bu Merkez bünyesinde Haziran 2013’te ilk kez Orff Schulwerk Seviye Geliştirme
Kursu açılmış ve 50 katılımcı kabul edilmiştir. Bu araştırma ile Seviye Geliştirme Kursu katılımcılarının profillerinin
belirlenmesi ve bakış açılarının ortaya konması amaçlanmaktadır. Bir durum çalışması olarak planlanan bu araştırmanın
çalışma grubu maksimum çeşitleme örneklemesi ile belirlenmiştir. Araştırmada 10 sorudan oluşan Bilgi Formu ve 13
sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu ile elde edilen verilerin betimsel
analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre katılımcıların birçoğu Orff Schulwerk ile ilgili lisans ve
lisansüstü eğitim süreçlerinde bir ders almamıştır, seminer ücretlerini kendileri finanse etmektedir ve yurtdışında
gerçekleştirilen bir seminere katılmamıştır. Katılımcılar, gidecekleri seminerleri belirli kriterleri göz önünde bulundurarak
tercih etmektedirler ve Türkiye’de çok az kaynak yayın olduğunu belirtmektedirler. Türkiye’de yaşanılan bu eksikliklerin
temel olarak Orff Schulwerk alanında yetişmiş öğretim elemanı sayısının çok az olmasından, kurumların eğitim ve
materyal için bütçe ayırmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: Orff Schulwerk, Seviye Geliştirme Kursu, Müzik ve Hareket Eğitimi
Abstract
As a part of Orff Institute, there has been 45 Orff Association in 38 countries. Turkey Orff Association was established in
2001, and first Level Course was opened in June 2013. Fifty participants accepted to this Course. In this research it’s
aimed to determine the profile of Level Course participants and identified of their perspectives. For this purpose, the study
was conducted with 13 participants. The working group were selected by a maximum variation sampling method and study
was conducted as a case study. For the data collection Information Form and Semi-Structered İnterview Form was used.
The data were analyzed by descriptive analiysis. According to the findings of the study many of the participants are
musicians or music teachers, they didn’t take any course about Orff Schulwerk during their undergraduate and
postgraduate education. They prefered the courses with considering to some creterias and there are a limited resource
books in Turkey.
Keywords: Orff Schulwerk, Level Course, Music and Movement Education

GİRİŞ
20. yüzyıl temel müzik eğitiminde Jaques Dalcroze, Shinichi Suzuki, Zalton Kodaly ve Carl Orff gibi
eğitimcilerin ortaya koydukları yeni, çağdaş anlayış ve yaklaşımlar karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu
yaklaşımlar arasında temel müzik eğitiminde ‘elementer’ olgusunu vurgulayan, tüm dünyada yaygın olarak
uygulanan ve erken çocukluk döneminde de kullanılan Orff-Schulwerk’in ayrı bir yeri vardır. Erken müzik
eğitimi ile ilgilenen öğretmenlerin ve alanla ilgili kişilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak
amacıyla birçok ülkede Orff Schulwerk ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmaların
birçoğu Orff Enstitüsü’ne bağlı olarak 38 ülkede faaliyet gösteren, 45 Orff Merkezi bünyesinde yürütülmektedir
(Çelebioğlu-Morkoç, 2012). Programlarında Orff Pedagojisi’ne yer vermek isteyen öğretmenlerin Orff
Merkezleri’nin düzenlediği ulusal ve uluslararası seminerlere, Seviye Geliştirme Kursları’na ya da Special
Course’lara katılarak kendilerini bu alanda geliştirmeleri gerekmektedir. Merkezler bünyesinde düzenlenen
ulusal/uluslararası kurslara katılmak için herhangi bir önkoşul gerekli olmazken, Seviye Geliştirme Kursları’na,
Eğitimci Eğitimi Programları’na ve Special Course’a katılmak için belli koşullar aranmakta ve katılımcılar
belirli kriterlere göre seçilerek bu programlara kabul edilmektedir.
Orff Enstitüsü’ne bağlı olarak 2001 yılında kurulan Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi bünyesinde
ya da Merkezin işbirliğiyle ulusal ve uluslararası seminerler, Yaz Kursları, Multiplikatör Eğitimleri, Seviye
Geliştirme Kursları düzenlenerek Türkiye’nin dört bir yanından, yüzlerce kişinin eğitim alması sağlanmıştır.
Türkiye’de ilk Orff Schulwerk Seviye Geliştirme Kursu, Merkez bünyesinde Haziran 2013’te başlamıştır. 3
yılda tamamlanacak olan bu programa Müzik Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programları ile
Konservatuar Bölümü mezunları başta olmak üzere çeşitli bölümlerden mezun olan 50 katılımcı kabul
edilmiştir. Seviye Geliştirme Kursu 1,2 ve 3’e katılarak 200 saatlik eğitimi ve ilgili ödevleri, yurtdışı seminer
katılımlarını tamamlayan katılımcılara program sonunda başarı durumlarını gösterir bir belge verilecektir.
Türkiye’de ilk kez düzenlenen bu programa kabul edilen katılımcıların eğitim geçmişleri, mesleki tecrübeleri
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birbirinden farklılık göstermekte ve katılımcıların Orff Schulwerk ile teorik ve pratik tecrübeleri merak
edilmektedir. Bu noktadan hareketle bu araştırma ile Orff Schulwerk Seviye Geliştirme Kursu katılımcılarının
profillerinin belirlenmesi ve bakış açılarının ortaya konması amaçlanmaktadır.
1.

Seviye Geliştirme Kursu 1 katılımcıları Orff Schulwerk ile nasıl tanışmışlardır?

2.

Seviye Geliştirme Kursu 1 katılımcılarının Orff Schulwerk ile ilgili aldıkları dersler hakkındaki
görüşleri nelerdir?

3.

Seviye Geliştirme Kursu 1 katılımcılarının, daha önce katıldıkları Orff Schulwerk Seminerleri
hakkındaki görüşleri nelerdir?

4.

Seviye Geliştirme Kursu
yararlanmaktadırlar?

5.

Seviye Geliştirme Kursu 1 katılımcılarının Orff Schulwerk ile ilgili tecrübeleri doğrultusunda ne tür
eleştiri ve önerileri vardır?

1

katılımcıları

Orff

Schulwerk

ile

ilgili

hangi

kaynaklardan

YÖNTEM
Araştırmanın Deseni
Araştırmada durum çalışması (örnek olay) desenlerinden biri olan bütüncül tek durum deseni uygulanmıştır
(Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu desende Seviye Geliştirme Kursu katılımcıları arasından belirlenen çalışma
grubu bir analiz birimi olarak düşünülmüştür.
Çalışma Grubu
Seviye Geliştirme Kursu katılımcılarının profillerinin ortaya konması ve çalışma grubunun belirlenebilmesi
amacıyla kurs katılımcılarının tümüne (n=50) Bilgi Formu gönderilmiştir. Çalışma grubu formu eksiksiz olarak
tamamlayan 40 katılımcı arasından nitel araştırma örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme yöntemleri
arasında yer alan maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile belirlenen 13 katılımcıdan oluşmaktadır. Çalışma
grubu katılımcıların cinsiyet, yaşadıkları il, eğitim geçmişleri, meslekleri ve çalıştıkları yaş grupları göz önünde
bulundurularak belirlenmiş ve katılımcılar analiz sürecinde K1, K2, … K13 şeklinde kodlanmıştır.
Katılımcıların deşifre olmamaları amacıyla, özelliklerinin bir kısmı Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcılar İle İlgili Ön Bilgiler

Kod

Cinsiyet

Önlisans/Lisans
Eğitimi Aldığı Alan

Lisansüstü Eğitim

Çalışma Alanları

Katıldıkları toplam Orff S.
Eğitimi (Saat)
(Seviye Geliştirme Kursu
için Orff Merkezi’ne
yaptıkları başvuruda
belirtilen saatler baz
alınmıştır)

K1

K

E.F. Müzik Eğitimi

Doktora (Devam)

Lisans Öğrencileri

100 - 150

K2

K

E.F. Müzik Eğitimi

Yüksek Lisans
(Mezun)

Ortaöğretim

50 – 100

K3

E

E.F. Müzik Eğitimi

-

Okul Öncesi Eğitim
İlköğretim

50 – 100

K4

K

-

-

50 -100

K5

K

Okul Öncesi
Öğretmenliği

Doktora (Devam)

Lisans Öğrencileri

>400

K6

K

Okul Öncesi
Öğretmenliği

Yüksek Lisans
(Mezun)

-

50 – 100

Konservatuar
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K7

K

Konservatuar

Tezsiz Yüksek
Lisans (Mezun)

Özel Eğitim

50 – 100

K8

K

E.F. Müzik Eğitimi

Yüksek Lisans
(Devam)

Okul Öncesi Eğitim

<50

K9

E

G.S.F. Müzik Bölümü

Yüksek Lisans
(Mezun)

Okul Öncesi Eğitim
Konservatuar

100-150

K10

E

Konservatuar

-

İlköğretim Ortaöğretim
Yetişkin

50 – 100

K11

K

E.F. Müzik Eğitimi

Yüksek Lisans
(Devam)

Ortaokul

<50

K12

K

Okul Öncesi
Öğretmenliği

-

Okul Öncesi Eğitim

50 - 100

K13

K

Konservatuar

-

Okul Öncesi Eğitim

>400

Tablo 1’de yer alan bilgilere ek olarak Katılımcıların 12’si Türkiye’de, Ankara, Antalya, Edirne, İstanbul, İzmir
ve İzmit illerinde ikamet etmekte; 1’i ise Katar Emirliği’nde yaşamaktadır. Katılımcıların daha önce katıldıkları
Orff Schulwerk eğitimlerini en az 10, en çok 582 saattir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada iki tür veri toplama aracı kullanılmıştır.
Bilgi Formu: Katılımcıların cinsiyetlerini, yaşadıkları ili, eğitim geçmişleri, meslekleri ve çalıştıkları yaş
gruplarını belirlemeye yönelik olarak hazırlanan 10 sorudan meydana gelmektedir.
Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu: Katılımcıların uygulamadaki tecrübe ve yaşantılarını ortaya koymaya
yönelik olarak hazırlanan bu form 13 sorudan oluşmaktadır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Verilerin toplanması ve analizinde aşağıdaki basamaklar izlenmiştir:
1. Görüşme Formu hazırlanmış, uzman görüşüne sunulmuştur.
2. Türkiye Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nden Seviye Geliştirme Kursu
katılımcılarının listesi ve iletişim bilgileri istenmiştir (Nisan 2014).
3. Katılımcıların tümüne Araştırma Bilgilendirme Formu ve Bilgi Formu mail atılmıştır (Nisan 2014).
4. Bilgi Formu’nu eksiksiz tamamlayan katılımcılar arasından çalışma grubu belirlenmiştir (Mayıs 2014).
5. Daha önce çeşitli Orff Seminerlerine katılmış ve Seviye Geliştirme Kursu’na katılmayacak olan üç kişi
ile pilot görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ardından forma son şekli verilmiştir (Mayıs 2014).
6. Seviye Geliştirme Kursu 1 süresince, katılımcılara ayrılan boş vakitlerde yaklaşık 30 dakika süren
görüşmeler gerçekleştirilmiş ve ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir (24-30 Haziran 2013).
7. Görüşmelerin transkripsiyonları gerçekleştirilmiştir.
8. Kod anahtarı hazırlanmıştır ve bu doğrultuda veriler analiz edilmiştir .
9. Aynı konu ile ilgili cevaplar alt alta getirilerek kodlanması kolay hale getirilmiştir.
10. Verilerin betimsel analizleri gerçekleştirilip yorumlanmıştır.
BULGULAR
Orff Schulwerk İle Tanışmaları
Katılımcıların bir kısmı Orff Schulwerk ile lisans eğitimleri sürecinde aldıkları Eğitim Dağarı, Özel Öğretim
Yöntemleri ve Müzik Öğretimi Yöntemleri derslerinde tanışmışlardır. K1 kodlu katılımcı “Çocuk Oyunlarıyla
ilgili bir ödev hazırlayan arkadaşımız vardı ve gruba ‘7 Adım Dansı’nı yaptırmıştı… O zaman nereden
öğrendiklerini sorduğumuzda bize Orff Seminerine katıldıklarını ve orada bu dansın onlara öğretildiğini
söylediler.” (17-20) demiştir. Katılımcıların bir kısmı ise çalıştıkları özel kurumların sağladığı hizmet içi
eğitimlerde; kurumlarında yer alan panolarındaki afişler aracılığıyla, zümre arkadaşlarının yönlendirmesiyle,
kişisel merakları ve ihtiyaçları doğrultusunda (alternatif eğitim yaklaşımları, çocuklara müzik öğretimi vb.)
gerçekleştirdikleri araştırmalarla vb. Orff Merkezi’nin düzenlediği seminerlerden haberdar olup katılarak Orff
ile tanışmışlardır. K13 kodlu katılımcı “O dönem evde piyano dersleri veriyoruz… Yeni bir arayış içine girildi,
çocuklara notaları nasıl öğreteceğiz, ne yapmak lazım… Çok tesadüf oldu… Ankara’da bir simitçide masa
kalmıyor ve N.A.’nın masasına oturuyoruz… O da diyor ki benim böyle bir kursum var bir gün eğer ihtiyacın
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olursa beni ara diyor. Sonra ihtiyacımız oluyor, onu arıyoruz…” (10-15) diyerek ihtiyacı doğrultusunda
yönlendiğini ifade etmektedir.
Orff Schulwerk İle İlgili Aldıkları Dersler ve İçerikleri
Katılımcıların görüşleri incelendiğinde öğrenim gördükleri lisans programında yer alan derslerden herhangi
birinde Orff Schulwerk’in ele alındığını belirten çok az kişi vardır. Bu katılımcılar ise verilen bilgilerin çok
yüzeysel olduğunu belirtmektedirler. K2 kodlu katılımcı “Orff yaklaşımı adı altında pek fazla bir şey
yapılmadı… Müzik Öğretimi Yöntemleri dersinde şarkı repertuarı oluşturmuştuk, çocukların eğitiminde
kullanmak üzere. Onlara eşlik nasıl yaptırabiliriz, nasıl bir şeyler yapılabilir? O dönemde ritim kartları vb.
materyallere yönelik tanıtımlar yapıldı. Bize öğretmen kılavuzu adı altında Orff’un biraz temellerini oluşturacak
bir kaynak kitap sunuldu.”(26-29) diyerek verilen bilginin yetersizliğini ortaya koymaktadır. Katılımcıların
büyük bir çoğunluğu ise lisans ve lisansüstü eğitim süreçlerinde aldıkları derslerde Orff Schulwerk’in ele
alınmadığını belirtmişlerdir. K10 kodlu katılımcı “Lisansta, okulda özellikle bu konu üzerinde çalışan birisi
yoktu… Daha sonra formasyon eğitimi alırken Özel Öğretim Yöntemleri dersinde yüzeysel bir geçiş oldu, bir
örnekleme bile olmadan işlenmiş…” (13-16) diyerek programlarındaki bu eksikliğin yetişmiş öğretim elemanı
eksikliğinden kaynaklandığını belirtmektedir.
Katıldıkları Orff Schulwerk Seminerleri
Katılımcılar, başta Orff Merkezi olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar, dernekler, tüzel kişiler ya da öğretim
elemanları tarafından düzenlenen çeşitli seminerlere, paylaşım günlerine, yaz kurslarına vb. katıldıklarını dile
getirmişlerdir. Ancak katılımcıların büyük bir çoğunluğu daha önce yurtdışında düzenlenen herhangi bir
seminere katılmadığını ifade etmiştir. Yurtdışında seminere katılan katılımcılar ise Amerika, Avusturya,
Avustralya, Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen seminerlerden bir ya da birkaçına katılmışlardır.
Katılımcılar, seminer tercihlerinde seminer içeriğinin, süresinin ve ücretinin, seminerin ulusal ya da uluslar arası
oluşunun, eğitimcinin, çalışma ortamının, katılımcı kitlesinin önemli olduğunu belirtmişlerdir. K8 kodlu
katılımcı “Semineri kimin yaptığı, uygulama süresi, konu başlıkları kadar seminere katılan kitleyi de tanımaya
çalışıyorum…” (54-55), K12 kodlu katılımcı ise “Özellike yurtdışından gelen hocaları kesinlikle kaçırmayı
istemiyorum. Çünkü her hocanın yöntemini kafasındakileri, düşüncelerini, her birinin farklı tarzlarını görmek
beni mutlaka ki besliyor…” (256-258) diyerek seminer tercihlerini etkileyen noktaları vurgulamıştır. Ancak
eğitmenin önemli olmadığını belirten katılımcılar da bulunmaktadır. K10 kodlu katılımcı “…bir hocayla
çalışmışsam yine çalışabilirim. Bir hocayla çalışmamam için 2-3 çalışmadır aynı şeyleri anlatması lazım…
Tekrarlar biraz oluyor ama… Eğitmen eğitimcisinin sınıf yönetimini izliyorsun…” (98-103), K13 kodlu
katılımcı ise “Ben herkesi merak ediyorum. Her liderden alacağım şeyler olduğunu düşünüyorum.” (233)
diyerek eğitmenin seminer tercihlerini çok etkilemediğini ifade etmişlerdir.
Katılımcıların büyük bir çoğunluğu seminerlerin katılım ücretinin tamamını kendilerinin karşıladığını
belirtirken, bir kısmı da çalıştıkları kurumdan ya da yurtdışında düzenlenen seminerlerde kişisel olarak irtibat
kurup burs sağlayarak eğitim ücretinin bir kısmını kendilerinin karşıladığını belirtmişlerdir.
Yaşadıkları ilde Orff ile ilgili etkinlikler düzenlenmediğini belirten katılımcılar bu durumun kendilerine yol ve
konaklama açısından ek maliyet getirdiğini ve zaman kaybına neden olduğunu, kurumlarından izin almaları
gerektiğinde karşılaştıkları zorluklar olduğunu, mevsim şartlarının her zaman uygun olmadığını ve kişisel
durumlarının (ör. çocuk sahibi olma) bazen seyahate el vermediğini belirtmişlerdir. K2 kodlu katılımcı bu
durumu “….çalışma koşulları, izin almak, çocuğumuzu bırakmak biraz zor…”(82-85) şeklinde ifade etmiştir.
K7 kodlu katılımcı “Orff Merkezi’nde yaptığım çalışmalar daha düzenli… Derse girişimiz, çıkışımız, öğlen
yemeğimiz, servisvb…” (120-121) diyerek Orff Merkezi tarafından düzenlenen seminerlerin, farklı kişi ya da
kurumlar tarafından düzenlenen seminerlerle karşılaştırıldığında daha düzenli olduğunu belirtmektedir.
Katılımcılar, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen seminerleri de farklı açılardan karşılaştırmışlardır. K5 kodlu
katılımcı “Organizasyon bağlamında çok fark görmüyorum, buradaki organizasyonuda ben iyi buluyorum…
Eğitmenler anlamında da bir sıkıntıdan bahsetmem mümkün değil… Katılımcı profiliyle ilgili belki küçük bir not
olabilir. Türkiye’deki kurslarda çok fazla birbirini tanıyan insan bir arada.. Küçük gruplar halinde daha derin,
samimi veya derin dostluklar oluşuyor… Tabi kurslara yeni insanlar geldiğinde bu insanların bu gruplara dahil
olması çok kolay olmuyor… Ama yurtdışı kurslarında genelde grup sirkülasyonu daha fazla gibi… Çok fazla
ülkeden insanlar bir arada olduğu için olabildiğince birbirleriyle kaynaşmaya çalışıyorlar… Bunu olumsuz bir
şey olarak değil, fark olarak ifade ediyorum.” (174-180) şeklinde görüşlerini ifade etmiştir. K6 kodlu katılımcı
ise “Türkiye’dekiler kısa süreli… evinize gidiyorsunuz geri geliyorsunuz. O anda insanlarla yaptıklarınız var
ama sonra çok fazla paylaşımınız olmuyor. Öteki tarafta çok değişik insanlarla tanışıp fikir alışverişinde
bulunma imkanı da ortaya çıkıyor… Orada mesela bir hafta boyunca beraber kalındığı için paylaşımlar daha
yoğun oluyor.” (101-118) diyerek seminer süresinin uzunluğunun ve eğitim yerinde konaklamanın katkılarına
dikkat çekmektedir. K13 kodlu katılımcı ise “Yurtdışındaki insanların müzik kalitesi bizden çok fazla… Bizim
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ülkemizde verilen ilk katıldığım seminerler… birazcık daha çocuk oyunları kıvamında kalıyor veya eğitmenin
yurtdışında gördüğü semineri yansıttığı çalışmalar oluyor… Ama yurtdışında daha özgün oluyor.” (45,58-61)
diyerek katılımcıların müzikal donanımlarına, eğitim içeriklerine ve eğitmenlerin özgünlüğüne dikkat
çekmektedir.
Yararlandıkları Kaynaklar
Katılımcılar kuramsal bilgiye yönelik olarak lisansüstü tezlerden ve makalelerden yararlandıklarını, bu
kaynaklara da çeşitli veri tabanları aracılığıyla ulaştıklarını; uygulamaya yönelik olarak da çeşitli seminer,
sempozyum, kurs ve festivallerde kendi tuttukları notları, çeşitli kitapları, cdleri kullandıklarını ve arama
motorları, kişisel web sayfaları ve sosyal medyadan da yararlandıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılar özellikle
uygulamaya yönelik Orff Schulwerk ile ilgili çok az Türkçe kaynak olduğunu, yabancı kaynakların da İngilizce
ve çoğunlukla Almanca yazıldığını ve bu kaynaklara da çok kolay ulaşamadıklarını belirtmişlerdir. K10 kodlu
katılımcı da “Almancada çok iyi kaynaklar var. İnternete konan kadarına ulaşabiliyoruz ama yurtdışından
bunları temin etmek biraz sıkıntılı…” (49,50) diyerek kaynaklara ulaşımdaki sorunu belirtmektedir.
Katılımcılar Türkçe kaynak olarak özellikle Orff Merkezi tarafından yayınlanan Orff İnfo dergilerini takip
ettiklerini, Türkiye’de Orff Schulwerk Müzik Oyun ve Dans Üzerine Makaleler, Karamela Sepeti, Müzikolaj,
Yaratıcı Dans kitaplarını kullandıklarını, ayrıca çeşitli çocuk şarkıları ve hikaye kitaplarından da
yararlandıklarını belirtmişlerdir. Yabancı kaynak olarak da Musik für Kinder (5 cilt), Tanzhaus, Play Sing and
Dance, 101 Rhythm Instrument Activities for Young Children, Parachute Games kitaplarından, Schott ve West
Music yayınevlerinin yayınlarından, Tanzen in der Grundschule, Tanze für Kinder und Jugendliche, Body
Percussion cdlerinden ve aldıkları kitapların içinde yer alan cdlerden yararlandıklarını ifade etmişlerdir. K5
kodlu katılımcı “Ben Play, Sing and Dance’ı çok temel ve anlaşılır buluyorum. Hakikaten Türkçe’ye çevrilmesi
gereken bir kaynak.”(70,71), diyerek yabancı kaynakların ülkemize kazandırılmasının gerekliliğine dikkat
çekmektedir. Katılımcıların bir kısmı bazı üniversitelerin müzik kitaplıkların olduğunu belirtmiştir. K11 kodlu
katılımcı “İstanbul Teknik Üniversitesi’nin MİAM Müzik Kütüphanesi’nde Orff Schulwerk ile ilgili kitaplar ve
notaları var, ama hepsi İngilizce veya Almanca” (45-47) diyerek ülkemizden yabancı dilde de olsa bir kısım
orijinal kaynağın bulunduğunu ifade etmektedir.
Eleştiriler ve Öneriler
Katılımcılar lisans programlarının içeriği, finansman, okulların fiziki şartları ve materyal eksikliği, seminerlerin
içerikleri, hedef kitle, kaynak ve paylaşımı konularında çeşitli eleştirilerde bulunarak öneriler getirmişlerdir.
K1 kodlu katılımcı “Ders süresinin yeterli olduğunu düşünüyorum… Haftada 4 saat… ama ders kesintiye
uğruyor, Özel Öğretim Yöntemleri I ve II dersi 6. ve 7. yarıyılda…” (201-203) diyerek Müzik Öğretmenliği
Lisans Programı’na yer alan bu dersin aynı eğitim yılı içerisinde birbirini takip eden dönemlerde verilmesini
önermektedir. K2 kodlu katılımcı ise “…ortaöğretim ve anaokuluna müzik öğretmenlerinin ayrı ayrı yetişmesi
gerektiğini… düşünüyorum.” (223-225) diyerek müzik eğitimi lisans programının farklı eğitim kademelerine
yönelik olarak özelleştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. K11 kodlu katılımcı “Eğitimler bu kadar pahalı
olmamalı… devlet tarafından finanse edilmediği için tabiî ki para vermek zorunda kalıyoruz…” (320-323), K13
kodlu katılımcı da “Sınıf öğretmenlerinin kendilerini bu alanda geliştirmeleri gerekiyor. Okul yönetimlerinin de
birazcık buna olanak tanıyacak bütçeyi ayırmaları lazım…” (284-286) diyerek eğitimlere ödenen katılım
ücretlerine ve bu ücretlerde kurum desteği olmasının gerekliliğine dikkat çekmektedirler. Katılımcılar ayrıca
kurumlarda Orff çalışmalarına uygun salonların ve materyallerin bulunması gerektiğini belirtmektedirler. K3
kodlu katılımcı “Kendi sınıfı olmalı… Kendine ait düzeni olan, enstrümanların olduğu, geniş alana ihtiyacı olan
bir ders.” (217-221) ve K1 kodlu katılımcı “Donanımlı… laminant parke döşeli, harekete el veren, dans etmeye
el veren bir sınıfın olmaması bir olumsuzluk” (200) diyerek uygun mekanın özelliklerini ifade etmektedirler. K2
kodlu katılımcı “Bu çalışmalar 3-4 yaş için uygun olabilir, şarkıyı şuna da uygulayabilirsiniz…7-8 yaşındaki
çocuğa şarkıyı böyle verebilirsiniz.” (199-201) diyerek seminerlerde yer verilen etkinliklerin farklı yaş
gruplarına nasıl uygulanabileceğine yönelik uyarlamalara değinilebileceğini belirtirken; K9 kodlu katılımcı ise
“İhtiyaç sahibi olanlara esas ulaşmıyor…” (198) diyerek Orff çalışmalarının sınırlı bir hedef kitleye ulaştığına
dikkat çekmektedir. K12 kodlu katılımcı ise “…kaynak sıkıntısının Türkiye’de artık biraz çözülmesi gerektiğini
düşünüyorum… İlla kitap çıkarmak değil belki ama grup olarak birbirimizle daha fazla şey paylaşmamız
gerektiğini düşünüyorum.” (343-346) diyerek kaynak sıkıntısına dikkat çekmekte ve kişiler arası kaynak
paylaşımını bir öneri olarak sunmaktadır.
K5 kodlu katılımcı ise “Bunu besleyici bir ders konabilir…1-2 saatlik… Birlikte çalışma kültürü.. Müzik
hareketten bağımsız da olabilir, dramayı da içerebilir, ısınma kaynaşma oyunlarının olduğu seminerler
olabilir… ama bir arada olma kültürünü vermeli… Şiddetsiz iletişim dili belki. (325-333) diyerek Seviye
Geliştirme Kursu 1 için bir öneride bulunmaktadır.
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TARTIŞMA ve SONUÇ
Araştırma bulguları çerçevesinde katılımcıların Orff ile kendi kişisel merakları ve araştırmaları sonucunda
tanıştıkları söylenebilir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu müzik eğitimi ile ilgili bir bölümden mezun
olmalarına ve Müzik Eğitimi Lisans Programı’nda Oyun Dans ve Müzik, Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel
Yaklaşımlar, Orff Çalgıları (seçmeli) vb. dersler olmasına rağmen Orff ile hizmet öncesi dönemde
tanışmamışlardır. Kalyoncu, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmalarında
Oyun, Dans ve Müzik dersinde öğrencilerin beden enstrümanlarının kullanımı, doğaçlama-drama-dans ve
yaratıcı diğer çalışma ve metotlar üzerinden, Orff Schulwerk ile tanışmalarının sağlanması gerektiğini (2004) ve
Orff’un içselleştirilmesinin amaçlanması gerektiğini (2005) vurgulamıştır. Okul Öncesi Eğitimi Lisans
Programı’nda ise 5. ve 6. Yarıyılda Müzik Eğitimi I-II dersleri ve ilgili çeşitli dersler (Ör. O.Ö.E.de Müzik
Etkinlikleri) olmasına rağmen içeriğinde Orff Schulwerk’e yer verilmediği anlaşılmaktadır. Kuşçu, Kayılı ve
Barışeri (2013) ise Orff Schulwerk Pedagojisi’nin okul öncesi öğretmen adaylarının müzik eğitimine ilişkin
tutumlarına ilişkisini incelemiş ve Orff’un öğretmen adaylarının tutumları üzerinde olumlu yönde katkı
sağladığını, geleneksel müzik öğretim metotlarına göre daha etkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Ancak
Türkiye’de Orff alanında yetişmiş ve yetişmekte olan donanımlı öğretim elemanı çok azdır. Bundan dolayı da
ulusal ve uluslar arası seminerlerin Türkiye’nin daha çok ilinde gerçekleştirilmesi, Seviye Geliştirme Kursu’nun
her yıl açılması alandaki öğretim üyelerinin gelişimine katkı sağlayacaktır.
Türkiye’de Orff Schulwerk uygulamalarına yönelik örneklerin olduğu çeşitli kitaplar vardır, ancak bu
kaynakların sayısı çok azdır. Teorik bilgilere ulaşılabilecek kitap ise neredeyse hiç yoktur. Bu noktada Orff
Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin, Orff Enstitüsü işbirliğiyle çeşitli kitapları Türkçe’ye
kazandırması gerektiği düşünülmektedir.
Çeşitli ülkelerde Orff seminerlerine katılan katılımcılar, Türkiye’de bu alanda tek seminer verme yetkisi olan
Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin çalışmalarını faydalı bulmakta ancak yaşanılandan farklı
bir ilde eğitime katılmanın maliyetine dikkat çekmektedirler. Merkez, Orff’un yaygınlaşması için çeşitli kişi ve
kurumlarla işbirlikleri çerçevesinde farklı illerde de (Ör. Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, İzmir) seminerler
düzenlemekte, Anadolu Orff Projesi gibi çeşitli projeler de yürütmektedir. Seminer ağının genişleyebilmesi için
biz katılımcılara da bazı görev ve sorumluluklar düştüğü göz ardı edilmemelidir. Ayrıca Türkiye’nin hemen her
ilinde özel okulların var olduğu göz önüne alındığında, bu kurumlarda hem kendi öğretmenlerinin, hem de
illerindeki öğretmenlerin hizmet içi eğitimi için bu tür seminerlerin düzenlenmesine öncü olabilirler.
Türkiye’de Orff Schulwerk alanında yapılan araştırmalar çok sınırlı sayıdadır. Bu alanda yapılan lisansüstü
tezlerin büyük bir kısmı müzik eğitimi alanında ve yüksek lisans tezi olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların
bir kısmında ise Orff’un okul öncesi dönem çocuklarının çeşitli becerileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu
araştırmalar yurtdışındaki araştırma konuları ile de paralellik göstermektedir. Ancak Orff Schulwerk Eğitmen
Eğitimcisi yetiştirme programının önemli bir parçası olan Seviye Geliştirme kursları ve katılımcılarının
özellikleri ile ilgili araştırma bulunmamaktadır.
Bu araştırmanın Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin eğitim planlamalarına yol göstereceği,
Orff ile ilgilenen kişiler için bir kaynak oluşturacağı ve araştırmalarına farklı bir yol vermek isteyenler için
alternatif bir bakış açısı sağlayacağı düşünülmektedir.
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TANZİMAT DÖNEMİ EĞİTİM SİSTEMİ
EDUCATİON İN THE TANZİMAT ERA
Zerrin BALKAÇ1
Özet
Eğitim ve öğretim çok zor ve karmaşık bir konu olmakla birlikte, toplumların vazgeçemeyecekleri kadar ciddi ve önemli
bir konudur. Zor ve karmaşık oluşunun sebebi, eğitim ve öğretimin çok çeşitli ve birbirinden ayrı disiplinleri kapsaması
kaynaklıdır. Bu sebeple; eğitim ve öğretim hukuki, dini iktisadi, ahlaki, teknik bir meseledir. Ayrıca bu özelliklerinin yanı
sıra medeniyet ve kültürün gelişmesine de önemli katkı sağlamaktadır. Eğitim kurumlarının, bir ülkenin kalkınması ve
ilerlemesinde, kültür ve medeniyetin nesilden nesile aktarılarak sürekliliğinde ve hatta insanları sürekli değişen hayata
hazırlamada önemli rolü vardır. Kısaca, bir toplumdaki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapıdaki değişim ve gelişmede
eğitim kurumlarının payı büyüktür. Bu durumu göz önünde bulunduran Tanzimat Dönemi Osmanlı idarecileri; başlattıkları
reform çalışmalarında eğitim kurumlarına bilhassa önem ve öncelik vermişlerdir. 1839’da ilan edilen bu ferman ile
modernleşme ve yenileşmenin gereği anlaşılmış olup eğitim, kültür ve düşünceyle beraber batılı tarzda eğitimi
yapılandırma anlayışına gidilmiştir. Bu bağlamda bir taraftan mevcut eğitim kurumlarının düzeltilmesi çalışmalarının yanı
sıra diğer taraftan, çağdaş eğitim kurumlarının ve halkın eğilmesi yönünde önemli faaliyetler başlatılmıştır. Sonuç itibarıyla
bu araştırmada, Türk toplumunun eğitim ve öğretim alanında yenileşme ve modernleşme faaliyetlerinin başladığı, batılı
tarzda açılan ve “Tanzimat Mektepleri” olarak da bilinen eğitim kurumlarının yapılandırıldığı Tanzimat Dönemi Eğitim
Sistemi ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim-Öğretim, Tanzimat Fermanı, Tanzimat Mektepleri, Kültür, Medeniyet
Abstract
Education is one of the most fundamental issues for a society; still it is tough and complicated. Education is complicated
because it comprises various and diverse disciplines dealing with judicial, religious, economic, ethical, and technical issues.
Additionally, education significantly contributes to civilization and cultural growth in a society. Educational institutions
have significant roles in the growth of a country, sustainability of cultural transfer from one generation to the other, and in
training individuals for life. In other words, education shapes and maintains the political, social, cultural, and economic
development of a society. By taking such qualities of education into consideration, the Ottoman leaders during the
Tanzimat Era attached priority to the education system and educational institutions in their reform movements. By
launching the reforms in 1839, the reformist sultans wished to build a more modernized and civilized education system in
order to further more Western-style approaches in education. In this context, existing educational institutions were
reevaluated and reformed, and this led to the introduction of novel movements into the organization of educational
institutions for educating public. In this study, it is aimed to introduce and discuss the Tanzimat Era Education System, in
which modernization of education was initiated and the Western-style institutions known as “Tanzimat Mektepleri” were
established.
Key Words: Education, The Tanzimat Reform, The Tanzimat School, Cultura, Civilization

GİRİŞ
Tanzimat dönemi olarak nitelendirilen bu dönem, 1839-1876 arasındadır. Tanzimat, “Düzeltmeler” ve
“Düzenlemeler” anlamına gelir. Tanzimat Dönemi Eğitimi de yeni düzenlemelerin yapıldığı eğitim yada eğitim
düzeni demektir. Bu dönemi, önceki dönemle karşılaştıracak olursak, bu dönemde çok şey yapılmıştır. Ama,
eksik yapılmıştır, denilebilir (BİNBAŞIOĞLU, C. 2009).
Osmanlı tarihinde Tanzimat Dönemi, çok önemli bir yer tutar. Ayrıca Tanzimat hareketinin, Türk
toplumunun Batılılaşma sürecinde büyük rol oynadı tartışılmaz bir gerçektir. Bu hareketi, bazı çağdaş yabancı
gözlemciler “legislation” (yasama) faaliyeti olarak yorumlamışlardır. Gerçekten de Tanzimat hareketi, kanun
egemenliğini kurma ve yönetimi yeniden düzenleme olarak anlaşılıyordu. Nitekim Tanzimat önderlerinin
kendileri de girişimlerinin amacını ve yönetimini aynı biçimde değerlendirmişlerdir. Bu dönemde yayınlanan
ferman ise, Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyılda giriştiği reform ve batılılaşma çabalarının en çarpıcı belgesidir
(KOÇER, M. 2008).
TANZİMAT FERMANI’NIN İLANI ve YAPILAN REFORMLAR
Tanzimat-ı Hayriye de denilen Tanzimat Devri, “Gülhane Hatt-ı Hümayunu” yada diğer adıyla
Tanzimat Fermanının ilanıyla başlamıştı. Bu ferman Mustafa Reşit Paşa tarafından kaleme alınmıştı. Mustafa
Reşit Paşa, daha önce Paris ve Londra elçiliklerinde bulunmuş, Batı kültürüne hakim ve ona hayranlık duyan bir
kişiydi. (ORAL, E. 2004).
Tanzimat dönemi 3 Kasım 1839’da Gülhane Parkı’nda Mustafa Reşit Paşa’nın okuduğu Hattı Hümayun ile
başlar ve 23 Aralık 1876’da Kanun’u Esasi’nin ilanına kadar sürmüştür. (YÖK Kurulu, 2007).
Tanzimatın ilanından hem Sultan Abdülmecit hem de Sultan Abdülaziz, Osmanlı Devletini yeniden
güçlendirmek ve halkı refaha kavuşturmak için eğitimden kültüre, ticaretten sanayiye, silahlı kuvvetlerden
1
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devlet teşkilatına hemen her alanda istekli, etkili, fakat çoğu defa istikrardan yoksun sayısız reform
yapmışlardır. (ORAL, E. 2004).
Bu Ferman ile bütün tabanının hayatı, namus ve mülkiyet güvenliği, vergi ve askerlik
yükümlülüklerinin belli esaslara bağlanarak düzenli hale getirilmesi yargılanmanın hakça ve açık yapılması,
kanunların uygulanmasında her dindeki kişilerin eşitliği, kanunların her gücün üstünde olduğu gibi belgeler ilan
edilmiştir (GENCER, A. İ., ÖZEL, S. 1991).
Tanzimat Fermanı bir anayasa bir kanun olmayıp, Avrupa’da hükümdarların kendi yetkileriyle halkın
hakları arasındaki ilişkilerde değişiklikler yapılacağını vaad eden şeref türünden bir belgedir (BERKES, N.
1982) Hukuken bağlayıcı ve hükümdarın yetkilerini sınırlayıcı bir senettir ve (ABADAN, Y., 1940) bu sebeple
Gülhane Hattı Hümayun olarak yayınlandığı için de idari iradeler türünden sayılan belge niteliğindedir.
(ŞEREF, A. 1980).
Bu ferman Osmanlı İmparatorluğu’nun buhranlı devirler geçirdiği sıralarda hazırlanmıştır. Ferman
Osmanlı – Mısır harbinin vukuu bulduğu zamanda kaleme alınmış olup, temel hedef olarak da batılı fikir ve
kurumların benimsenmesini, yada ayarlanmasını içine alan dahili reorganizasyon tedbirleriyle devleti yeniden
canlandırmaktı (ERDEM, G. 2010).
Bu fermanının gerçekleştirmeye çalıştığı esaslardan biri de, o zamana kadar Osmanlı Devletinde
egemen olan prensip ve anlayışın aksine Müslüman olanlar ve olmayanlar arasında tam bir eşitlik sağlamaktı.
Aynı zamanda Avrupai anlamda bir belediye teşkilatının ve arşivin (Hazine-i Evrak) kurulması Tanzimatla
gerçekleşmiştir.
Çağdaş adliye ve hukuk sistemine bir yöneliş başlamış, ilk adliye ıslahatının temeli atılmıştır. Karma
ticaret mahkemelerinin kurulması, ticaret kanunnamesinin çıkarılması gerçekleştirilmiştir (GENCER, A.İ.ÖZEL S..1991).
Bu fermanda fertlere hayat, mal ve namuslarının korunması hakkında evvelce mevcut olmayan bir
güvence verilmiştir (BELGESOY, M.R. 1940).
Çağdaşlaşmayı batının sosyal hayatını kopya etmek olarak algılayan bu ferman ile bir yarı aydın tipi
ortaya çıkmış olup, gayrimüslüm tebanın statüsünde değişme meydana gelmiş, eskiden reaya denilen bu sınıf,
imparatorlukta önemli bir yer kazanmıştır (SARÇ, Ö.C. 1940).
Tanzimat dönemi daha başka birçok yeni atılımlarda gerçekleştirilmiştir. Örneğin; “İlk Telgraf, ilk
devletin denk bütçesi, ilk gazete, ilk heykel ve resim, ilk Sanayi-i Nefise Okulu, ilk tren yolları, lokomotifler, ilk
Tıbbiye yüksek okulu, ilk kara-deniz Harp okulu olan Mekteb-i Harbiye, İlk Erkan-ı Harbiye yani Harp
Akademisi vb. sayılabilir. (BORAY, F.E. 2012)
Bunlara ilaveten Tanzimatla pozitif bilimlerin girişi hızlanmış, sosyal bilimler büyük gelişme
göstermiş, basın hayatı devreye girmiştir. Batı edebiyatının edebi tür ve fikirleri edebiyatımıza girmeye
başlamış, dil, edebiyat ve tarih alanlarında milli bir bilincin doğmakta ve gelişmekte oldu görülmüştür
(GENCER, A.İ.-ÖZEL, S. 1991).
TANZİMAT DÖNEMİ EĞİTİM SİSTEMİ:
Osmanlı Devletinde siyasi, iktisadi ve askeri sahalarda en radikal değişiklikleri gerçekleştirmeyi
başaran Sultan II. Mahmud devrinde, eğitim tedbirleri sadece orduyla sınırlı kalmamış, 1838 yılında ilk ve orta
sivil eğitim meselesi de ele alınmıştır. İlköğretimin mecburi olması hususunda bir ferman çıkarılmış. Avrupa
usulünde bir ilköğretim sistemi kurulması yolunda bir takım teşebbüslerde bulunulmuştur (KARAL, E.Z. 1983).
Eğitim konusunda II. Mahmut, çocukları okulda görmek istediğini belirterek, ilköğretimi en azından
İstanbul’da zorunlu tutmuştur. Ancak, sadece mahalle mekteplerinden oluşan okullarda yeterli eğitim verildiğini
söylemek mümkün değildir. II. Mahmud döneminin ıslahatları sadece bir başlangıçtı. Pek çok konuda
eksiklikleri vardı. Ancak bu ıslahatlar, Tanzimat döneminin ıslahatlarının yönünü belirlemiştir. (SÜRGEVİL,
S.-ÖZGÜN, C-ORTAÇ, H-YAPUCU, O.P. 2012).
Bu teşebbüslerin başını ilk olarak bu fermanı çekmiş Tanzimat Fermanı ile eğitimdeki reform
çalışmaları hızlandırılmış, batılı tarzda eğitimi yapılandırma durma anlayışına ivedilikle geçiş kaydedilmiştir.
Fakat bu dönemde medreseleri kapatmak, hatta ıslah etmek cesareti gösterilmeden, sadece onların yanında ve
genellikle onların etkisinde Avrupa okulları tipinde okulların açılmasıyla yetinilmiş olmakla beraber, bu durum
da ikici yani dualist sistemi oluşturmuştur (GİRİTLİ, İ. 1983).
Bu dönemde eğitim bir bilim olarak görülmeye ve eğitim bilimi kitapları yazılmaya başlanmıştı. Örgün
eğitim alınında İstanbul’da ve taşrada büyük çabalar gösterilmiş, bazıları günümüzde de etkinliğini sürdüren bir
çok okul kurulmuştu. Medrese dışındaki örgün eğitimde ilk, orta, yüksek şeklinde derecelemeye gidilmiş ve
kısmen kağıt üzerinde kalsa da düzenlemeler düşünülmüştü. Eğitim yönetiminde yeni bir örgütlenmeye
gidilmiş, 1857’de Maarif-i Umumiye Nezareti kuruldu. Örgün eğitimde mantıki sıra izleyemeyen girişimler,
esas olarak, medreselilerin tepkisinden kaçınmak, medreseler ve geleneksel sıbyan mektepleri dışında yeni
okullar açmak amacıyla gerçekleştirilmişti. Fakat medrese zihniyeti eğitimdeki yenileşmeleri yine de kolay
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benimseyememiştir. 1869’da Maarifi Umumiye Nizamnamesi ile Tanzimat dönemi eğitimi yeniden
düzenlenmiştir.
Öğretim kurumlarında birlik olmadığı için uzun yıllar, “Tanzimat mektepleri”, askeri mektepler,
“Azınlık ve yabancı” mektepler… gibi çeşitli kaynaklardan çok farklı bilgi düşünce, ideal ve dünya görüşüne
sahip insanlar yetişmiştir (AKYÜZ, Y. 2004). Bu zıtlıkların toplumda olumsuz sonuçları görülmüştür. Bu
olumsuzluklara rağmen Osmanlı bürokrasinin de yer alan birçok devlet adamı eğitim, sisteminin batılı anlamda
gelişmesi için hem bireysel hem de resmi çabalar göstermişlerdir. Eğitim sisteminde girişilen reform çabaları
aslında eğitimde yeni bir hareketten daha geniş anlamda ise batılılaşma çabalarının bir parçası olmuştur. Batılı
eğitim anlayışının Osmanlı Devletine farklı kanallardan girdiği de bir gerçektir. Bu kanallar;




Batılı tarzda Askeri okulların açılması
Resmi okul sisteminin değişmesi
Yurt dışına öğrenci gönderilmesi ve batıda eğitim görmüş devlet adamlarının düşüncelerini
uygulamaları
 Yabancı okullar
 Matbaa’nın Osmanlı toplumuna girişi (GÜVEN, İ. 2010).
I. Dönemin Eğitim Kurumları
I.a)Sıbyan Mektepleri:
Sıbyan Mektepleri, kurulmuş yeri itibarıyla, ya külliye içinde yer almakta veya köy ve mahallelerde
ayrı yapılar olarak bulunmaktadırlar. Büyük çoğunluğu tek katlı taş binalardır. (KODAMAN, B. 1990)
Tanzimat döneminde, sıbyan Okullarının yeniden tanzim edilmesiyle ilgili ilk teşebbüs, Abdülmecit tarafından
yapılmıştır. 1845 yılında eğitimle ilgili bir Geçici Meclisi kurularak Sıbyan Mekteplerinin yeniden tanzim
edilmesi için bir layiha hazırlanmıştır. Bu layihada ıslahata ilk önce mahalle mekteplerinden başlanması görevli
öğretmenlere okutacakları derslerle ilgili talimat verilmesi, yetersiz kimselere öğretmenlik yaptırılmaması gibi
konular mevcuttur (HALİS, İ. 2005).
Öğretim süresi 4 yıl olarak belirlenen Sıbyan Okulları Rüştiyelerin temeli sayılmış ve Türkçe
derslerinin önemi vurgulanmıştır. Bu okulların amacı ilköğretim çağındakilere okuma yazma, İslam dininin
temel kuralları ve Kur’an okumayı öğretmektir. Fakat öğretim yöntemi olarak ezbercilik te ön planda olmuştur
(KODAMAN, B. 1991).
I.b) İbtidai Mektepleri:
Sıbyan Mektepleri umumi ve hususi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bunlardan hususi Sıbyan Mektepleri
Efkaf-ı Hümayun Nezaretine, umumi Sıbyan Mektepleri de Maarif-i Umumiye Nezaretine bağlanmıştır.
Bunlardan Maarif-i Umumiye Nezaretine bağlı olanlara ibtidai “Mekteb-i İptidai”, yada “Usul-ü Cedide
Mektebi” denilmiştir. (HALİS, İ. 2005).
İptidai Mektepleri çocuğa mektep terbiyesi veren eğitim müesseselerinin ilk basamağı sayılmaktadır.
Burada çocuklara terbiyenin kazandırılması bir kamu hizmeti olarak kabul edilmiştir. Bu yüzden eğitim zorunlu
ve ücretsiz olup 7-13 yaşları mecburi eğitimin sınırı olarak kabul edilmiştir. Kara tahta, tebeşir, okul sırası gibi
modern eğitim araçlarının bu okullarda kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Bu mekteplerin müfredat
programlarının 1892 yılında yapılmış ve o dönemde okutulan dersler de; Elif Ba, Kur’an-ı Azimüşşan, Tecvid,
İlmihal, Ahlak, Sarf-ı Osmani, Hesap ve Hüsn-i Hat olduğu görülmüştür (AKYÜZ, Y. 2004)
İptidai mektepleri sıbyan mekteplerinin yanında modern eğitim veren, ilk okul seviyesindeki eğitim
kurumları, olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir (HALİS, İ. 2005).
2.Orta Öğretim Kurumları
Osmanlı eğitim sisteminde uzun süre İdadi ve Sultani okulları ile temsil edilen orta öğretim
müesseseleri 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile bir düzene girer. Bu tarihten önce Rüştiyeden sonra
hizmet veren ortaöğretim müesseseleri: Mekteb-i Maarif, Mekteb-i Mülkiye ile Galatasaray Sultanisi’dir
(ERGİN, O. 1977).
Tanzimat Dönemi’nde orta öğretim üç tür okul olarak müesseseleşmiştir. Bunlar Rüştiye, İdadiye ve
Sultaniye okullarıdır.
2/a)Rüştiyeler
II.Mahmut dönemine kadar Sıbyan mektepleri ile medrese veya aynı okullar ile medresenin dışında
kurulmuş olan askeri okullar arasında bir öğretim kademesi bulunmuyordu. Bu duruma son vermek için 1838
tarihinde Sıbyan mekteplerinin üzerinde olan Rüşdiye mekteplerinin kurulması kararlaştırıldı. Bu mekteplere
rüşdiye denilmesinin nedeni, öğrencilerin burada reşit yaşa gelinceye kadar görecekleri öğretimle bir olgunluk
seviyesi kazanacakları içindir (İPŞİRLİ, M. 1990).
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Rüştiyelerin asıl dayanakları, Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile belirlenmiştir. Nizamnamenin 18.
Maddelerine göre; 500 evden fazla olan bir kasaba halkının hepsi Müslüman ise yalnız Müslüman, hepsi
Hıristiyan ise yalnız Hıristiyanlara birer Rüştiye okulu açılacaktır. (KOÇER, H.A., 1987).
Sıbyan mekteplerinde kız çocuklarının sayısı erkeklere göre azdı. Bu mekteplerin üzerinde kızlar için
herhangi bir öğretim kademesi yoktu. İlk defa 1858’de İstanbul’da kızlar için de bir kız rüştiyesi açılmıştır. Bu
bir yenilik idi. Bu bir yenilik idi (KARAL, E. Z. 1983) Bu okulların kuruluşu da yine 1869 Maarif-i Umumiye
Nizamnamesi ile olmuştur.
Usul-ü Cedid hareketi ile yapılan düzenleme ile Rüştiyelerde eğitim süresi iki (2) yıldır. Dersler yeni
usule göre okutulurdu. Coğrafya dersi de ilk defa olarak programlara alınmış ve Türkçe ve Matematik dersleri
ön planda tutulmuştur (AKYÜZ, Y. 2004).
2/b)İdadiler:
Hazırlamak, geliştirmek anlamında, Arapça “dade” kökünden türemiş olan “idadi” kelimesi, hazırlama
demektir. Bundan dolayı 1869’dan önce pek çok okulun hazırlık sınıflarına idadi denir. Bu mektepler 1869
Nizamnamesiyle düzenlenerek, Ortaöğretim kademeleri olarak nitelendirilirler (AKYÜZ, L, 2004).
İdadilerin Eğitim süresi 3 yıl olup, Arapça, Farsça, Almanca, İngilizce gibi yabancı dil programları ile
yabancı dile önem verilmiştir (KODAMAN, B. 1991).
2/c)Sultaniler:
1869 Nizamnamesi, orta öğretimin üst basamağını oluşturmak üzere, vilayet merkezlerinde “Sultaniye”
adında okullar açılmasını öngörür. Bu okullar Rüştiye’den sonra altı yıllık bir öğretimi kapsamaktadır. Kısm-i
Adi adını taşıyan ilk üç yılında İdadi dersleri, Kısm-ı Ali adı verilen son üç yılında ise Fen ve Edebiyat
bölümleri bulunmaktaydı. Bu okullar Tanzimat Dönemi’nin sonundan itibaren açılmıştır. Galatasaray Sultanisi
başarılı bir örnek olup, okutulacak derslerde Fransız dili öğretim programında yer almıştır (SAKAOĞLU, N.
1991).
Tanzimat döneminde çağdaş anlamda meslek eğitimini askeri okullar başlatmaktadır. Ancak bu
dönemde devlet, kamu hizmetleri için, daha fazla kalifiye elemana gereksinim duyunca, ülke gençlerini,
istenilen düzeyde yetiştirecek müesseseler açmaya başlamıştır.
Mesleki ve Teknik öğretim başlığı altında orta ve yüksek öğretim müesseseleri aşağıdaki gibi
sıralanabilir;
Mühendis ve Mimar Okulları-Erkek ve Kız Teknik Öğretim Okulları-Memur Okulları - Ziraat ve
Orman Okulları ve tabiî ki Öğretmen Okulları (HALİS, İ. 2005).
Tanzimatçıların, öğretmensiz eğitimin olamayacağını anlamaları, mühim bir merhale sayılabilir.
Çünkü, bu merhalede modern eğitim ve öğretimin, açılan okullara; modern eğitim yöntemleriyle donatılan
aydınların atanmasıyla mümkün olacağı öngörülmüştür. Okulla öğretmenin ayrı düşünülemeyeceği ortaya
çıkmıştır.
Öğretmen okullarının kuruluşlarını kronolojik sıra ile şu iki evrede değerlendirmek mümkündür:
1- Rüştiye Öğretmeni Okulları
2- Sıbyan Öğretmeni Okulları
Gerçi bazı dönemlerde bu okulların aynı yönetim altında beraber öğretim yaptıkları vaki ise de, bu idari
birlikteliğin okulun fonksiyon ve kuruluş amacının özünü etkilemediği de bilinmektedir (UNAT, F. R. 1964).
3)Yüksek Öğrenim Kurumları
Tanzimat’tan önce ülkede kurulan yüksek okulların tamamı Askeri Okullardır. Bu okullar, Tanzimat
Döneminde de kendini yenileyerek devam etmişlerdir. Ancak Tanzimat’la sivil kesimin eleman ihtiyacını
karşılamak üzere, sivil okullar açılmıştır. (AKYÜZ, Y. 2004).
Askeri Yüksek Okullardan Mühendishane-i Bahr-ı Hümayun 18 Kasım 1773’de deniz subayı ve
mühendisi yetiştirmek amacıyla Kasımpaşa’da açılmıştır. Okul Tanzimat Dönemine kadar bir çok defa ad, yer
ve sistem değişikliğine uğramıştır. Mühendishane-i Berr-i Hümayun 1734 Humbarahane ve Hendesehane
adlarıyla Üsküdar’da açılmıştır. Bu okul Tanzimat döneminde yeniden düzenlenmiş olup, Kara Kuvvetlerine,
kara, topçu ve istihkam subayları yetiştirmiştir (HALİS, İ. 2005).
Bu eğitim kurumlarına ek olarak Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye, Mekteb-i Harbiye gibi askeri, Mekteb-i
Mülkiye, Mekteb-i Hukuk, Mekteb-i Mülkiye-i Tıbbiye ve Tanzimatın hemen ardından 21 Temmuz 1846 da
kurulan Darülfünun gibi sivil yüksek okullar açılmış olup Maarif-i Umumiye Nizamnamesine göre dönem
gereği çeşitli düzenlemeler yapılmak suretiyle varlıklarını sürdürmüşlerdir (AKYÜZ, Y. 2004).
Tanzimat Fermanı’nın ardından Islahat Fermanının ilanıyla sayıları hızla artan, ruhsatsız denetimsiz
olarak faaliyet sürdüren azınlık ve yabancı okulları Nizamname ile kontrol altına alınmaya çalışılmış, fakat bu
hususda pek başarı sağlanamamış ve bu okullar zararlı faaliyetlerini sürdürmüşlerdir (HALİS, İ. 2005).
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Sonuç itibariyle her sahada olduğu gibi eğitim öğretim sahasında da kanunlaştırma devri özelliği
taşıyan Tanzimat döneminde, eğitim alanında teşkilatlanmaya başlanılmış ve bir çok yeni okulların açılmasıyla
birlikte, kurulan merkezi eğitim teşkilatının taşrada da şubeleri kurulmuştur. Yeni okulların açılması, Avrupa’ya
öğrenci gönderilmesi, öğretmen ihtiyacının karşılanmaya çalışılması, modern eğitim-öğretim programlarının
düzenlenmesi, Türkçe’ye önem verilmesi gibi hususlarda önemli mesafeler alınmıştır. Elbette bu gelişmeler
ülkenin ihtiyacını tümüyle karşılayabilecek derecedeki gelişmeler değildi; ancak bu atılımlar daha sonraki
dönemlerde başlatılan çalışmalara olumlu katkı sağlamış ve bunlara temel oluşturmuştur. Türk eğitim tarihinde
önemli bir dönüm noktası olarak bilinen 1869 Maarif Nizamnamesi, bazı küçük değişikliklerle Cumhuriyet’e
kadar yürürlükte kalmıştır.
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ANNE-ÇOCUK ARASINDAKİ BAĞ VE ÇOCUĞUN İLK MÜZİK DENEYİMİ; NİNNİLER
MOTHER-CHİLD BONDİNG AND CHİLD’S FİRST MUSİC EXPERİENCE: LULLABİES
1

Saibe Özlem Kaya
2

Berna Özkut
Özet

Literatür incelendiğinde; Genel olarak ninniler, sanatsal yaratıcısı olan anneden ayrı düşünülemeyecek bir türdür. Anonim
olarak belki de yaratıcısıyla bu ölçüde bütünleşmiş bir başka türün olmadığını söylemek mümkündür. İlk bakışta söylenmesi
kolay, basit, kısa türler gibi görünmekle birlikte aslında ninniler, anne ile bebek arasındaki iletişimi ve uyumu kuvvetlendiren,
bebeği sakinleştiren, annenin günlük yaşamda ifade edemediği duygu ve düşüncelerini yansıtan, ayrıca çocuğa kazandırılmak
istenen birtakım değerlerle ilgili ilk mesajları içeren musiki ve dil zevki eksenli ürünlerdir. Anne ninnilerle çocuğuna
seslenmekte, onunla iletişim ve etkileşim kurmaktadır ve böylece ninniler zamanla anne ve çocuk arasında ortak bir kültür ve
ortak bir bağ oluşturmaktadır. Hem ninni kavramını netleştirmek hem de çalışmamızla ilgili bir fikir vermesi açısından, ninni
tanımlarından bazılarının burada belirtilmesi yararlı olacaktır. Ninniler ile ilgili tanımlamaları incelediğimizde; “Ninni yalnız,
evlat sevgisine dayanan ve dinlenmesi daima hoşa giden şiirler ve nağmeli ezgilerdir”. “Ninniler dünyamızın her köşesinde, her
kültürde, her dinde ve dilde söylenmekte olan müziksel izdüşümdür”. “Annelerin süt emen çocuklarını uyutmak için ezgiyle
söyledikleri manzum ve mensur sözlerdir.” “Annelerimizin çocuklarını uyutmak için söyledikleri türkülerdir.” “Ağlayan
çocuğu susturmak veya uyku saati gelen çocuğu uyutmak için anne kucağında, dizinde veya beşikte söylenen ezgilerdir .”
“Ninni, bebekleri uyutmak ve avutmak için söylenilen bir çeşit anne türküsüdür”. “En az iki üç aylıkken, üç dört yaşına kadar
annenin çocuğuna, onu kucağında ayağında veya beşikte sallayarak daha çabuk ve kolay uyutmak için yahut ağlamasını
susturmak için hususi bir beste ile söylediği ve o andaki halet-i ruhiyesini yansıtır mahiyette, umumiyetle mani türünde bir
dörtlükten meydana gelen bir çeşit türkülerdir.” diye ifade edilmektedir.
Yukarıdaki ninni tanımları üzerinde bir değerlendirme yapıldığı takdirde, ninniler; şekil, söz, ezgi ve yerine getirdiği
fonksiyonla çocuğun ilk müzik deneyimidir ve böylece ninnilerin basit ezgileri onların müzikle ilk kez ilişki kurmalarını
sağlamaktadır. Ninnilerin müzik ile iç içe olması, bebeklerin kulaklarında güzel bir etki bırakması, hayatın ahenk unsurlarını ilk
günden itibaren onlara aşılaması, ninnileri diğer türlerden farklı kılmaktadır. Bu çerçevede, ninnilerin ; çocukların anneleriyle
yakın oldukları, onun sevgi dolu sesini dinleyip avundukları tatlı uykularına daldıkları huzurlu ve dingin zamanlarının habercisi
olan önemli ortak bir bağ olduğu ve bu bağlamda çocuğun ilk müzik deneyimi olarak ninniler incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Anne, çocuk, müzik, ninni.
Abstract
Research shows that lullabies in general cannot be considered separate from the mother who is the art creator of the genre. It
would even be possible to claim that there is no other genre that has anonymously coalesced with its creator to such degree.
While initially they might seem short and easy to tell, lullabies are the language and music oriented (art) works that strengthen
the bond between mother and child, soothe the baby, reflect emotion and opinions of mother that they cannot express during the
day, and contain the first messages that convey values to be taught. Through lullabies the mother calls to her child and
communicates with her/him, thus, lullabies form a common culture and bonding between the mother and the child. In order to
clarify the concept of lullaby and to give an idea of the present study, it is deemed essential to write some definitions of lullaby
here. When the definitions are studied, lullabies are “always nice to listen to, poems or a cantabile tunes that are rooted in a
mother’s love to her child.”, “musical projections sung all around the world, in every culture, religion and language.”, “poems
and proses that mothers sign to make their babies sleep while breastfeeding.”, “songs mothers sing to make their children sleep”.
“musical tunes sung on mothers’ lap or arms, in a cradle to silence the crying baby, to make the child sleep on sleeping time.” “a
form of mother’s song to make babies sleep and soothe”. “a form of song which a mother sings to her child from at least 2-3
months old to 3-4 years old while rocking him/her on her lap or arms, or in a cradle in order to make the child sleep faster or
easier, or to silence the baby with a certain tune that reflects her psychological state at the time, mostly of a poetic form”.
When the aforementioned lullaby definitions are studied, lullabies are the child’s first musical experience with their forms,
lyrics, and functions. Therefore, the simple tunes of lullabies enable the child to form the first connection to music. Lullabies are
different from other forms in that they are ingrained in music, they leave a nice effect on the baby’s ears, they convey life’s
harmony elements from the first day. Within this framework, lullabies are an important common bond between the mother and
the child in which they are close to each other, with which babies fall asleep listening to its tune full of love and which are the
forerunners of peaceful times, and withn this context lullabies are studies as the first musical experience.
Keywords: Mother, child, music, lullaby.

GİRİŞ
Bebeklikteki bağlanma kavramı; anne-baba ya da birincil bakım verenlere olumlu tepkilerin verilmesi, bu
kişilere yönelme, arama, bağlanılan kişinin varlığının duyumsanmasına eş zamanlı olarak rahatlama duygusunun
eşlik etmesi gibi duygu ve davranış örüntülerinin tümünü kapsamaktadır. Bağlanma bebekle birincil bakım
veren arasında gelişen ve bebekte güven duygusunu yerleştiren güçlü bir bağdır. Bağlanma ilişkisinde anne
anahtar konumundadır. Bağlanma, ancak anne figüründen yansıyan sıcaklık ile gerçekleşmektedir (Soysal ve
diğerleri 2005: 88). Bebekle bakımını üstlenen birey arasında özel ve duygusal bağlar hemen gelişir. Bu bağ
1
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yaşam boyu sürecek tüm anlamlı ilişkilerin temelini oluşturur (Ungan, 2009: 15). Güvenli ve sağlıklı kurulmuş
bir bağ, bebeğin biyolojik ve psikolojik bakımdan sağlıklı büyümesine neden olur. Bu sebeple; anne ve bebek
arasında ninni, onları duygusal olarak birbirine bağlayan bir araç işlevi görmektedir. Ninniler sayesinde anneler
bebeklerine olan duygularını, düşüncelerini ifade etme yolu bulurlar. Çoğu anne ninni söylerken bebeğiyle
bakışır. Bu da aralarındaki bağı kuvvetlendirmek için önemli ve etkili bir yoldur. Anne ve çocuk arasında
kurulan güçlü, pozitif ve güvenli bağ her iki taraf için yaşam boyu sürecek ilgi, sevgi, destek, şefkat ve eğlence
dolu paylaşımın ilk adımıdır. Çocuk, bebeklik çağında büyüme ve gelişmesini annesiyle özel bağı iki önemli
gıda ile sağlar. Bunlardan birincisi karnını doyurması ve bedensel büyümesini gerçekleştirmesi için anne sütü,
ikincisi ise zihinsel, dil, duygusal, sosyal ve müziksel donanımını sağlaması için annenin söylediği ninnilerdir.
Dünyadaki her kültürün, kendine özgü ninnileri vardır. Ninni, anne ile bebek arasında kurulu, müzikal bir
duygusal ve sosyal bağdır. Aynı ölçüde işlevseldir de; annenin, çocuğuna, ortamın uyumak için güvenli
olduğunu belirtmesinin bir yoludur. Erken dönemlerde, bebek – anne arasında ninnilerle kurulacak müzik bağı,
ileride yaşayacakları duygusal ve sosyal ilişkileri sağlamlaştıracaktır(http://www.piyanoegitimi.com). Anne ve
çocuk arasında diğer birlikteliklerdeki bağlarla kıyaslanamayacak ölçüde üst bir duygusal yoğunluk, şefkat ve
fedakarlık içeren farklı bir bağ vardır. Bu bağ ninnilerle daha iyi pekişir.
Sümer Kralı Şulgi’nin karısı Kraliçe Abisimti’nin hasta çocuğu için söylediği, çivi yazısıyla kil tabletlere
günümüzden 4000 yıl kadar önce yazılmış olan ve ilk ninni niteliği taşıyan ezgiler, anne-çocuk arasındaki sevgi
ve şefkat bağlarının eski dönemlerde de çok kuvvetli olduğunu göstermektedir(Çığ,2007 :94). Anne-çocuk
etkileşiminin kayda geçirilmiş en eski hali olan ve çalışmamızda ninni örnekleri bölümüne de eklenen bu
Sümer ninnisi bir annenin içinde var olan ve bebeğini hareketlilikten sakinliğe itmesini sağlayan annelik
içgüdüsünden doğmuştur (Weisner, 2000: 27).
Çığ’ın; Sümerli öğretmen, şair ve yazar Ludingirra’nın 23 tabletten oluşan anılarını ve öykülerini anlatan
“Sümerli Ludingirra” adlı kitabındaki, Tablet 16 da “Sevgili Annem” adlı bölümünde, Ludingirra;”
Çocukluğuma ait anım, annemin gülen, gülerken ışıl ışıl parlayan gözleriyle tatlı yüzüdür. Bir de güzel sesiyle
bize söylediği ninni kulaklarımdan hiç silinmedi. Ninninin dizelerini, daha annem beni ayağında sallarken
ezberlemiş olmalıyım” (Çığ,2007 :93). Diye yazdığı anısı, ninninin anne ile çocuk arasındaki karşılıklı
empatinin ve özel bağın temel ifadesi ve interaktif anlatıların en eskisi olduğunu (Weisner, 2000: 27) bize
göstermektedir. 4000 yıl öncesiyle bugünü birbirine bağlayan, Sumerlilerin, "geçmiş ile bugün arasında sihirli
bir bağ" olarak tanımladıkları yazılarıyla(Çığ,2007:138), anne-çocuk arasında sihirli ve özel bir bağ olan
ninniler de günümüze aktarılmıştır.
NİNNİ KELİMESİNİN TANIMI
Ninniler birçok teknik ve fonksiyonel özelliğe sahiptir. Bu açıdan bakıldığında onları tarif etmek için birçok
tanımın yapıldığı görülmektedir (Ungan,2009:3). Bu tanımları incelediğimizde;
-“Ninniler, annelerin süt emen çocuklarını uyutmak için ezgi ile söyledikleri manzum veya mensur sözlerdir.
Ninni, çocuk emzirilip kundaklandıktan sonra, salıncakta, beşikte veya kucakta sallanıp uyutulmaya çalışılırken
tizden pese doğru söylenen bir ezgidir; çocuğun ağlamasının durması veya uyuması ile nihayet bulur” (Elçin
1986: 271).
-“En az iki, üç aylıkken, üç, dört yaşına kadar annenin çocuğuna, onu kucağında ayağında veya beşikte
sallayarak daha çabuk ve kolay uyutmak için yahut ağlamasını susturmak için hususi bir beste ile söylediği ve o
andaki halet-i ruhiyesini yansıtır mahiyette, umumiyetle mani türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit
türkülerdir.” (Çelebioğlu, 1995: 9).
-“Çocukları uyutmak, ağladıklarında susturmak, rahatlatmak için genellikle anneler tarafından söylenen ezgili
sözlerdir.”( Coşkun, 2013:13).
-“Ninni, süt çağındaki çocukları uyutmak için anneler tarafından ezgiyle söylenen manzum ya da mensur
şiirlerdir. İlk söyleyeni belli olmayan anonim şiir-şarkılardır. Kültür dünyamızın lirik edebiyat ürünleridir.
Çocuklar emzirildikten sonra kucakta, beşikte ya da salıncakta sallanırken söylenir “(Dönmez, ve diğerleri 2000:
22).
-“Ninniler özellikle annelerin çocukları ile iletişime geçmek ve onların rahat uyumalarını sağlamak amacı ile
melodi eşliğinde söylenen parçalardır.”(Ungan,2009:4).
-“Ağlayan çocuğu susturmak veya uyku saati gelen çocuğu uyutmak için anne kucağında, dizinde veya beşikte
söylenen ezgilerdir.” (Alptekin, 1990: 63).
-“Ninniler genellikle mani türünde bir dörtlükten oluşan bir çeşit müzik türüdür” denilebilir. “ Ninni, Divanü
Lügati’t Türk’de balubalu diye adlandırılmakradır.” (www. turkceciler.com).
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-“Çocuğun uyumasının sağlanması ya da ağlamasının durması için, sade bir dille ve hece ölçüsüne göre ezgili
olarak söylenen ezgili şiirlerdir. Söyleyeni belli olmayan bu ürünler dörtlüklerden ve nakarat bölümlerinden
oluşur. Özel bir beste ile söylenir. Bu sözler annenin o andaki ruh durumunu yansıtır. Ninniler genellikle mani
türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit türküdür”( http://tr.wikipedia.org/).
Beşikteki bebeklerin kendilerine söylenilen ninninin tatlı ahenginden zevk almaları, huzur bularak uyumaları,
müziğin ruhsal gelişimleri üzerindeki etkisini ortaya koyan başka bir görüntüdür. Bir forum olarak ninni, “basit,
monoton, ağır, hafif, sükûnet ve uyku verici karakterde kısa ve küçük söz ve daha çok söz müziği parçasıdır ki,
özellikle de çocukları uyutmak için icra edilir.” şeklinde tanımlanmaktadır. (Öztuna,1974:91)
Yukarıdaki tanımlardan da faydalanarak ninni kavramını şu şekilde de tanımlamak mümkündür: “Ninniler, bir
bebeği sakinleştirerek uyutmak niyetiyle onunla baş başa kalan annenin o andaki duygu, algı ve düşüncelerini,
içinde yaşadığı toplumun şiir, ezgi anlayışı ve kültürel birikimi çerçevesinde sevgi ve şefkat ile yoğurup
manzum olarak dile getirdiği, ve anne şarkısı olarak da nitelendirilen, anne-bebek arasında güçlü, pozitif,
güvenli ve özel bir bağın oluşmasını sağlayan basit, monoton, ağır, hafif, sükûnet ve uyku verici karakterde
olan anonim şiir ve anne şarkılardır”.
ÇOCUĞUN İLK MÜZİK DENEYİMİ; NİNNİLER
İşitme ile müzik arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. Müziğin ya da sesin işitilebilmesi için öncelikle titreşen bir
cismin varlığına ihtiyaç vardır. Ardından bu titreşimi iletecek bir ortam ve titreşimi algılayacak bir kulağın
olması gerekmektedir. Bunun ötesinde kulağa gelen sesin de beyin tarafından algılanması ve yargılanması,
müziksel işitmenin önkoşuludur (Çuhadar, 2006). Seslerin işitilemediği bir ortamda müzikten bahsetmek
olanaksızdır. Bu nedenle, insan için döllenmeden itibaren yaklaşık olarak altı ay sonra anne karnında
hamileliğin üçüncü “trimester”ında işitme organlarının oluşmasıyla başlayan müziksel gelişim süreci aşamalı ve
birbirine hazırlayıcı süreçlerden oluşur. Bebeklerin müziğin farkında oldukları ve müziğe tepki verdiklerine,
hatta bunu anne karnındayken yaptıklarına ilişkin bir takım araştırma sonuçları vardır. Özal (2007)’ ın belirttiği
üzere, Mogg, Stirnimann’dan (1940) yaptığı bir alıntıda anne karnındaki bebeklerin, anneleri müzik dinlerken
belirgin bir şekilde aktif olduğunu söyler (Özdemir ve Yıldız,2010:82). Sürekli dinlediği ninni veya ezgiyi
doğum sonrasında duyan bebeklerin bunu anımsadığı, kalp atışlarının yavaşlayarak düzenli hale geldiği,
sakinleşerek, daha olumlu ve uyumlu oldukları saptanmıştır(Yener,2011:120). Anne sesiyle seslendirilen bu
basit ezgili ninniler son derece etkili ve ritimleri düz, nefes alış verişleri dengeli olup bebeğin nefes alış verişine
uygundur. Ninnilerin basit ve yumuşak melodisi sözlere de yansımıştır. Böylece ninniler çocuklar için müziksel
uyarıcılardır.
Birey olarak insanın müzikle doğrudan ilişkisi, bebeklik döneminde ninnilerle başlar. Ninnilerin çocuklar
üzerinde uyarıcı ve yönlendirici etkileri vardır. Bu dönemde, annenin sevgi ve şefkat dolu sesiyle söylediği
ninniler, bebeğin zihni ve ruhi gelişimi için çok önemli bir rol oynar. Ninniler bir bakıma annenin çocuğuna
sevgi göstergesidir. En hırçın çocuk bile annesinin söylediği ninnilerin etkisiyle uysallaşmakta ve kısa zaman
içerisinde uykuya dalmaktadır. Süt çocuğu, istikrarlı ve şefkatli bir bakıma tabi tutulduğu nispette emniyet,
güven ve bağlılık duygusunu geliştirir(mehmetzekiaydin.com). Bir anne çocuğunu beşikte ya da kucakta avutup
uyutacağı zaman bir yandan onu ritmik hareketlerle sallarken, bir yandan da bu ritme uygun özel bir ezgiyle
ninni söyler. Bu şekilde ninni dinleyerek büyüyen çocuklar, ana diliyle birlikte, bir "tempo tutma" ve "ahenk
yaratma" yetisini geliştirir (Kıraç 1997: 38). Çocukların ilk algısı kulakla olduğuna göre “anne şarkıları”nın
katkısı daha da anlam kazanır (Dönmez ve diğerleri, 2000: 22 ).
Ninnilerde, ölçülü ya da ölçüsüz sözler ve tekerlemeler, ezgi yardımıyla çocuğu sakinleştirme, oyalama ve
dinlendirme işlevi görür. Ninnilerin çocuklar üzerinde müzikal bir sağaltım uyguladığı da söylenebilir. Ayrıca,
ninnilerin çocukta müzik kulağını geliştiren bir yönü vardır. Çocuk, ilk müzik zevkini ninnilerle ana dilinde ve
ana kucağında almış olur (Kabadayı,2009:280). Çocukların ilk algısı kulakla olduğuna göre “anne şarkıları”nın
katkısı daha da anlam kazanır (Dönmez ve diğerleri, 2000: 22 ). Ninnilerin çocuklar üzerindeki etkileri,
sözlerden çok musiki yönünden olmaktadır. Çocuk, ilk musiki zevkini bebeklik çağında dinlediği ninnilerde
tadar (Şirin,1990:7). Şirin; ninnilere folklorik özelliklerinden dolayı “Beşik Türküleri” de demiştir (Şirin
1990:1). Amil Çelebioğlu da (1982: 10) ninniyi “Anne Türküsü” kapsamında ele almıştır. Annenin ninnileriyle,
nağmelere karşı duyarlı hale gelen çocuk, sonrasında müziğe karşı bir yatkınlığı kendisinde bulacaktır.
Ninnilerin de, müzik eğilimi olan çocuklar için kristalleştirici deneyim sağlayarak onların gelecek hayatında
müzik, beste, güfte, yorum ve icra yapmalarında önemli rol oynadığı düşünülebilir (Kabadayı, 2009:282).
Çocuk, ilk müzik deneyimini, kelime hazinesini, dînî ve ahlâkî duyarlılığını annesinin ninnilerinden duyar,
dinler ve kazanır. Böylece çocuğun zihninde hayatını yönlendirecek değerlerle ilgili davranış kalıpları ve
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şemalar oluşur (Eroğlu,2006;2). Ninni kültürüyle büyüyen bir çocuğun, bu ilgiden mahrum kalmış bir çocuğa
kıyasla daha sanatçı bir kişiliğe sahip olacağı iddiasını, bugün artık çoğu bilim adamı kabul etmektedir (Kıraç
1997: 39).
Ninni müzik ve ritmik hareketler eşliğinde söylenir. Bu hareketler ise daha çok sallama hareketleridir. Bebek
beşikte veya anne kucağında sallanır. Bu yönüyle ninni sadece metin veya söz olarak değil, müzik (ritim,
melodi) ve hareket bağlamında işlev görmektedir. Bu yönüyle, ninni söyleme alanı, müzik anabilim dalını
ilgilendirir. Ninni söylemede yapısal özellikler önemlidir. Ninniler sallama hareketiyle başlar ve belirli bir
tempoyla devam eder, ancak belirli bir müddet sonra tempo düşmeye başlar ve sonunda bebek uyur ve uyuyunca
hareket durur. Söyleme de bu sallama hareketine paralel olarak gerçekleşir: belirli bir ses temposuyla başlayan
ninni, çocuğu amacı doğrultusunda etkileyene kadar sürer, belirli bir anda dönüm noktasına ulaşır ve yavaş
yavaş inişe geçer. İnişler belirli bir melodiyle zenginleşir ve etkisini gösterirler. Ninni sesleri yumuşak, okşayıcı
ve sıcaktır. Bu musiki yapısıyla ninniler amacına ulaşır; bebeği sakinleştirir, dinlendirir ve uyutur
(Karakaya,2004:
53).
Ayrıca Karakaya ; “ninniler müzik bağlamında incelenirse, anlam özellikleri artabilir. Çünkü seslerin anlamı
kelimelerin anlamından daha önemlidir: Ninniler bir ezgiyle okunur, her ezgi bir makam ile sunulur. Her
makamın kendine has özellikleri vardır, en azından temel bir tonlaması vardır. Bu tonlamalar daha çok ruhsal
durumu bildirdikleri için duygusal anlam taşırlar” demiştir. Annelerin ninnileri söylemesindeki tek amacı
çocuğun uyumasını veya ağlamasını durdurmak olsa da çocuk üzerinde görülen pek çok yararı vardır. Bu
yararların en önemli özelliği çocukların müzikle ilk tanışması olduğudur. Böylelikle; ninniler bebek ve anne için
çok önemli bir yere sahip olup,bebeğin müzikle ilk tanışması ve ilk deneyimidir denilebilir(Güleç Ersoy ve
Yücetoker,2011:256).

NİNNİ ÖRNEKLERİ:

2
Yuvada yavru kuş ninni,
Erkenden uyumuş ninni,
Yum artık sende gözlerini ninni,
Gül yüzlü yavrum ninni (Armağan Özkut- İzmir)

1
Dandini dandini dastana,
Danalar girmiş bostana,
Kov bostancı danayı,
Yemesin lahanayı,
Eee eee eee eee
Uyusun da büyüsün ninni,
Tıpış tıpış yürüsün ninni
E bebeğim eee
E bebeğim eee (Şükran Kaya- Adana)

5
“ Ninni, ninni…
Neşe dolu şarkımla, kuvvetli olarak büyüsün o,
Neşe dolu şarkımla, kocaman olsun o,
İrina ağacı gibi kökünden kuvvetli büyüsün o,
Şakir bitkisi gibi tacından geniş büyüsün o,
(uyku) O senin üzerine elini açacak,
Orada yatan seni koruyacak,
Oğlum uyku seni yeniyor,
Uyku üstüne çökmek üzere,
Gel uyku gel uyku, oğluma gel,
Oğluma çabuk gel uyku,
Onun yorgun gözlerini uyut,
Agulayan diline,
Agulamasıyla uykusunu bozdurtma,
Kucağını kaplıca ile dolduracağım
Senin için küçük peynirli tatlı yapacağım,” (Çığ
2002: 213) .

3
Dandini dandini danalı bebek,
Elleri kolları kınalı bebek,
Benim de yavrum akıllı bebek,
Uyusunda büyüsün ninni,
Tıpış tıpış yürüsün ninni
Okullara gitsin ninni (Şükran Kaya- Adana)

4
Hu hu huu huu hu hu
Hu hu huu huu hu hu
Hu hu huu huu huu huu
Hu yavruma huu huu huuu huuu
Eeee
Huu huu dervişler
Bir fırın ekmek yemişler
Daha varmı demişler
Huu huu hu Allah
Ninni de bebeğim maşallah
Huu huu hu Allah (Armağan Özkut- İzmir)

7
Selvi beşik oydurdum bak
içine gül doldurdum bak
Seni bana yolladı Hak
Ninni yavrum ninni! (Adana yöresi ninnisi)
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6
Huu, huu, huu Allah
Sen uykular ver Allah
Yavrum uyur inşallah!
Uyusun da büyüsün maşallah,
Huu huu da huu…
Huu huu da huu…(Şükran Kaya-Adana)

8
Ninnilerin merdânesi ninni
Annesinin bir tânesi
Mini mini kızım ninni
Benim güzel yavrum ninni
Ninni desem nihâl olur ninni
Açar güller bahar olur
Kızım uyumazsa ne hâl olur
Adı güzel yavrum ninni
Ninnilerin beni yakar ninni
Ağzın bal dudağın şeker
Yavrum misler gibi kokar
Benim güzel yavrum ninni!
SONUÇ ve ÖNERİLER

Ninniler, sade, ahenkli, çoğunlukla da ölçülü olan bir edebî tür olarak; anne ile çocuk arasındaki en önemli ve
en özel gönül bağlarındandır. Bu halk edebiyatı ürünlerine sadece müzik zevki anlamında bakıldığında bile, bir
toplumun geleceğini şekillendiren annelerin taşıdığı ve aktardığı ezgi, nağme, ses ve söz varlığının gerçek
kıymetinin göz ardı edildiği dikkat çekmektedir.
Anneler; bebekleri için söyledikleri, kendilerine göre, dünyanın en güzel eseri olan ezgili sözlerden oluşan
ninnilerle birer sanatçıdırlar ve bu özel ve özgün sanatçı yönleriyle bütün sanatçıların ilk ustalarıdır. Annelerin
bu sanatçı yönleri de çocuğun ilk müzik deneyimidir. Bu nedenle müziğin ilk tohumlarının ninnilerle atıldığı
söylenebilir.
Ninni metinleri gözden geçirildiğinde ve ninniler konusunda yapılmış önemli çalışmalar incelendiğinde;
çocuğun ilk müziksel deneyimine daha beşikte ve anne kucağında başlandığı görülmektedir. Fakat onların bu
müziksel yönlerinin yeteri kadar değerlendirilmediği görülmektedir.
Ninniler incelendiğinde, eğitime beşikte başlandığı görülmektedir. Ninnilerin önemli bir yönü de müzik ve ritm
ile iç içe olmasıdır. Hemen her ninnide müzik ile ilgili unsurlar bulunmaktadır. Ninniler ve müzik, hayatın
vazgeçilmez unsurları olduğuna göre bu ilişkiyi değerlendirmek ve onlardan çocuğun eğitiminde yararlanmak
gerekir.
Nitelik açılarından incelendiğinde ilk bakışta annenin bebeğine söylediği basit birkaç dize gibi görünen söz
konusu ninnilerin, ağırlıklı olarak çocukların anadil ve müziksel / ritmik zekâ alanlarına katkı sağladığı ve adeta
yeni doğanın doğumdan sonra tanıştığı ilk anadil egzersizleri ve ilk müzik deneyimi olarak adlandırılabilir.
Ninniler incelendiğinde, bu ürünlerin anne ve bebek arasındaki bağı, iletişimi ve uyumu kuvvetlendirme, bebeği
rahatlatıp sakinleştirme işlevlerinin yanı sıra çocuklara ilk müzik deneyimini sunan müziksel bir tez aşılaması
olduğu görülmektedir.
Çalışmamızın konusunu ninniler olarak belirlememizin sebeplerinden biri, kültürümüzde zengin ve önemli bir
ninni hazinesi olması; diğeri ise, bazı gelenek ve göreneklerimizin hızlı gelişen teknolojiyle eriyip yok olması
tehlikesidir. Oysaki ninnilerimiz, sahip çıkılıp kuşaktan kuşağa aktarılması gereken anne şarkıları ve kültür
miraslarımızdandır. Anne-çocuk arasında sihirli bir bağ olan ninnilerin geçmişi Sümerlere kadar dayanmaktadır
ve 4000 yıllık geçmişi vardır.
Çalışmamızda incelediğimiz ninni tanımlarından da yola çıkarak ninnilerin çocuğun ilk müzik deneyimi ve anne
şarkıları olduğunu söyleyebiliriz.
Ninnilerin müziksel/ritimsel yönünden dolayı ninniler notaya dökülmelidir. Eğer bu işlem uygulanırsa kuşaktan
kuşağa aktarımın daha kolay olacağı düşünülmektedir.
Çoğunlukla ninnilerin genel amaçları bilinmemektedir. Anneler sadece çocuklarını uyutabilme aracı olarak
kullanmaktadırlar. Ancak dil gelişimi, müzik eğitimi vb. gibi çocuğa katkılarının annelere tanıtıcı seminerler
düzenlenerek bilinçlendirilmesi ve ninnilerin bu boyutu bakımından annelerde farkındalığın oluşturulması
gerekmektedir. Böylelikle bu seminerlere katılan annelerin ninniler üzerinde daha hassas ve daha bilinçli
olabilecekleri düşünülmektedir.
Bugün ninnilerin çocuğun bütün gelişim alanlarına olan katkısının, anneler tarafından da desteklenmesi ve bu
kültürel mirasın anne ve çocuk üzerindeki etkisinin unutulmaması için bu geleneğin devam ettirilmesi
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gerekmektedir. Bu nedenle; ninnilerimiz ile ilgili nitelikli bir arşiv oluşturulmalı, müzik ile ilgili unsurları
bünyesinde bulunduran ninniler, müzik eğitiminde; yaratıcı bir eğitim materyali olarak kullanılmalıdır. Ayrıca
ninnilerin ; mutlaka korunup yaşatılması, hatta annelerin bu konuda gerek eğitim-öğretim kurumlarında gerekse
kitle iletişim araçları yoluyla bilinçlendirilerek anne-çocuk arasındaki özel,sihirli ve nitelikli bağın oluşmasında
ve çocuğun ilk müziksel deneyimi olması özelliklerinden dolayı da çocuklara ninni söylemelerinin öneminin
vurgulanması da gerekmektedir.
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BULGARİSTAN CUMHURİYETİNİN ANA OKULLARINDAKİ KARIŞIK YAŞ
GRUPLARI - GERÇEKLER VE EĞİLİMLER
Baş Asistan: Dr. Yüliya Donçeva1
Fatme Yamakova - Öğrenci
Ruse "Angel Kınçev" Üniversitesi Pedagoji,
Psikoloji ve Tarih kürsüsü
Açıklama - Pedagoji pratiğinde karışık yaş grupları olması bir gerçektir. Çoğu zaman bu
gruplar zoraki yaratılmaktadır. Bu gruplar, nadiren yönetmeliklerin pedagojik görüşleriyle veya pedagoji
takımlarının rızasıyla kurulurlar. Öyle veya böyle karışık yaş grupları değişik iş şartları ile çalışan
öğretmenlerin önüne ciddi engeller sunmaktadırlar, farklı plânlama gerekçesiyle, metodları esnek bir
şekilde kombine etmekle, her bir çocuğun tercihlerini ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurmaktadır.
Anahtar kelimeler: Karışık yaş grupları, anaokulları, gerçekler, problemler, perspektifler, eğilimler

Ulusal ve uluslararası düzeyde okul öncesi eğitimin kurumsallaşması, pedagojinin daha bağımsız bir bilim
olarak ayrılmasından itibaren başlamıştır. Tarihsel açıdan Bulgaristan'daki hücre okulları ve ardından
"karşılıklı yöntem" gelişmiş olan benzer bir yöntem uygulayarak yüzyıllardır kabul edilmekte. Pedagoji
tarihine kronolojik açıdan bakıldığında çocukların eğitimi ve terbiyesi ilk olarak aile ortamında
gerçekleştiriliyormuş. Bulgaristan'da 1890-1892 yılları arasında Vela Jivkova-Blagoeva Tırnov'da,
öğretmenlik yapıyor, aynı zamanda pedagoji üzerine ders veriyor, çocuk okullarında çalışmak için
Fröbel'in yöntemini propaganda yoluyla duyuruyor. Aynı zamanda anaokullarında çalışmak için makale
yazıyor. Fröbel'in takipçisi Vela Jivkova-Blagoeva onun fikirlerini ve "armağanlarını" müdafaa ediyor ve
onları Bulgaristan'a geçiriyor. Vela Jivkova-Blagoeva Fröbel'in fikirlerinden, makalesinde en çok: aile,
terbiye, öğretmen kadrosunun eğitimi, ebeveynlerin eğitimini ve kültürünü vurguluyor. Vela JivkovaBlagoeva aile ve terbiye için şöyle söylüyor - "... Fröbel onu suçladıkları gibi çocuğu ailesinin iyi olan
tesirinden koparmak istemiyor, o çocuklar için yüksek zihinsel ve ahlaki gelişime sahip öğretmenler
istiyor. Çağdaş yönde bu kurumlar oldukça aile tipi taşıyor" [1, s. 452]. O zamandan beri
anaokullarında çocuğun tutarlı, kademeli ve uyumlu gelişimi için mümkün olan her şey yapılıyor. Okul
öncesi yaştaki çocuğun gelişimi için, çocuğun istek ve ihtiyaçları için, ebeveynlerin (en çok da anneler)
ve kurumlar için, kadrolar - onların seçimi ve bilgilerinin kapsamlılığı, Fröbel'in sisteminin çocuk ve
onun annesi için faydalı ve delillere dayanan müdafaası, beden eğitimi için, en çok da anaokullarının
faydası, genel olarak tüm bunlardan yüksek seviyede faydalanabilinmesi için Vela Blagoevanın
bilgilerinin, görüşlerinin ve inançlarının derinliği, otoriterliği ve kapsamlılığı ortaya çıkıyor. Fröbel'in
takipçisi gibi, Vela Blagoeva Bulgaristan'ın Maria Montessori'sidir. Onun gibi geçmiş XIX. yüzyılda Vela
Blagoeva da Fröbel'in okulöncesi eğitim fikirlerini geliştiriyor ve kabul ettirmek için mücadele ediyor.
Aktüel ve taze fikirler, bizimde XXI. yüzyılda büyük derecede uyguladığımız fikirler, o kadar çok yılın
ardından ışığından hiç bir şey kaybetmemiş ve modern zamana yakın fikirler, geleneksel eğitim
sistemimize Montessori eğitimi, TRİS eğitimi, Waldorf anaokulu yardımı sonucu kabul edilen
fikirlerdir. "Birçok Batı Avrupa ülkelerinde, ABD ve Avustralya'da büyük bir yüzdedeki tek çeşitliliğe
karşı daha çok avantaj getireceklerine inanarak karışık yaş grupları organize ediyor. Buna örnek birçok
ebeveynin çok sayıda "Montessori" ve "Waldorf" okullarını tercih edip seçmeleri verilebilir" [3].
Mevcut yayın bu işle uğrşanların sormuş oldukları sorulara cevap arıyor, yorumluyor - anaokulu
öğretmenleri bir dizi tartışma toplantıları, ulusal ve bölgesel ihtisaslaşmaları ardından karışık yaş
grubunun öğretim ve eğitim sorunlarını, "temiz" yaş gruplarının (I, II, III ve Hazırlık) eğitici yardımcı
kitaplarının karışık yaş gruplarıyla bir eğitim aktivitesinde çalışmak için uygun olmadıklarından
başlayarak, dört alt gruptaki çocuklarla ve onların varolan değişik yardımcı kitaplarıyla çalışmanın
1
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fiziksel ve zihinsel olarak zor olduğunu vurguluyor. Öğretmenler organizasyon ve öğretim materyalleri
temin ederken metodolojik zorluklarla karşılaşıyorlar. Gerekli olan şey bilgilerin farklılaştırılması, iş
organizasyonun verdiği tedirginliğin üstesinden gelinmesidir. Farklı eğitim içeriği karışıyor, eğitici
konular bir hayli çeşitli, çocukların yaş ve psikolojik özellikleri benzersiz ve şahsi vs bu nedenlerle
bütün kavramsal sistemli didaktik ve pratik (öğretmen için malzemeli kitap ve çocuklar için didaktik
malzemeler) dört yaş alt grubundan oluşan karışık yaş grubundaki çocuklarla tüm eğitim alanlarında
çalışabilmek için bir model programın hazırlanması ve onaylanması gereklidir. Bu sorunlar teorisyenler
içinde geçerlidir. Çünkü karışık yaş gruplarının Bulgaristan'da artışı tamamı ile bir gerçek, eğer bu güne
kadar küçük yerleşim bölgelerinde görülseler de, şimdi şehirlerdeler. Fakat sadece anaokullarının ve
kreşlerin şubelerinde değil. Bulgaristan'da birçok meslektaşımız zorla bu tip gruplarla çalışıyor (sosyal,
demografik ve mali sorunlar). Bulgaristan'da bu sorun neredeyse teoride hiç tartışılmıyor, uygulamaya
gelince ise geniş bilgiye sahip öğretmenler sayesinde başarılı oluyor. Avrupa eğitim modelleri kanıtlanmış
olarak gösteriyor ki karışık yaş grupları ile çalışmak daha iyi bir eğitim modeli. Bu nedenle
Bulgaristan'da da elbette Milli Eğitim Bakanlığının temel ulusal programları belirleyen temel eğitim
standartlarını (bilgi, beceri, davranış) her bulgar çocuğu için hangi organizasyon şeklini kapsadığı
önemsemeyerek (tek çeşitli "yaşı" veya tek çeşitli olmayan "değişik yaştan") farklı koşullara uygun
eğitim ve öğretim modelleri, farklı yaş ve farklı pedagojik yaklaşımlar ve yöntemler ile olmalıdır.
Bu alandaki teorik gelişmeler kısıtlı, sanki akademisyenler ve bilim adamları bu konuda anaokulu
öğretmenlerine borçludur, (benim eksik incelemelerime göre) güncel durum şöyle ki: 1894 yılında Prof.
Elka Petrova'nın programına bağlı olarak "Anaokullarındaki Karışık Yaş Gruplarıyla Çalışmak İçin
Kurallar" kitabı çıkmıştır, ondan sonra uzun yıllar boyunca "Okul Öncesi Eğitim" ve "Ev, Çocuk,
Anaokulu" dergilerindeki makaleler haricinde bu problemle alakalı neredeyse hiçbir yayın
bulunmamaktadır. 2001 yılında Buyukliev P. ve arkadaşları "Anaokulundaki Karışık Yaş Grubu Sorunlar, Zorluklar, Perspektifler" kitabını yayınlamışlardır, yapımcılığını da Diamant Burgas
üstlenmiştir; 2005 yılında Doç. Dr. E. Sıbeva "Karışık Yaş Grubunun Sosyal Eğitici Öncelikleri" kitabını
çıkarmıştır, yapımcılğını ise Plovdiv Üniversitesi "P. Hilendarski" üstlenmiştir; 2009 yılında karışık yaş
grubundaki pedagojik etki için Prof. Dr. Gılıbova Ruse Üniversitesinin bilimsel makalelerinde, 48.
bölümde bizi kendi hazırlamış olduğu "3 ve 7 Yaş Arası Çocuklar İçin Masal Matematiği" yle tanıştırmıştır
[4].
Gılıbova'nın modeli eğitim alanı matematik üzerinedir ve bu model geri kalan eğitim
alanlarındaki diğer konsept eğitim ve öğretim modellerinin hazırlanmalarına, oluşmalarına ve
onaylanmalarına temel olabilecek bir model olarak "Konsept model bilişsel süreç ve karışık yaş
grubundaki çocukların eğitimi için yeni yöntem ihtiyacını yanıtlıyor" [4]. Örneğin okul öncesi eğitim ve
hazırlık için Devlet eğitim talepleri standartlarını göz önünde bulundurarak sosyal ve doğal dünya konuları
güçlendirilebilir.
Önemle belirtilmesi gereken bir gerçek daha var ki, o da neredeyse tüm üniversitelerde "Okul
öncesi ve ilkokul pedagojisi" branşının öğretim planlarının öğrenci eğitmek için (gelecek eğitimciler),
devamlı, uzaktan eğitim şekli ile okuyan, lisans ve yüksek lisans, bir grupta bulunan değişik çocuklarla
çalışabilmek için öğrencilere bilgi ve eğitim verebilecek (ayrı disiplinlerde var, fakat sadece teorik eğitim
için olan bir model gibi) ayrı eğitim konusunun (zorunlu veya isteğe bağlı) olmaması, burada söylenmesi
gereken şu ki onların eksikliği Milli Eğitim Bakanlığı'nın varolan karışık tip yaş gurubunu normatif
olarak düzenlememesindendir.
Karışık grupla çalışmanın avantajları; artık söylenmiş olduğu üzere bazı eğitim konseptleri 0-3
ve 3-6 yaş arası çocukları ortaklaşa eğitim prensibi üzerine kurulmuştur. Bu yöntemin avantajı şu ki hem
büyüklerinden taklit metodunun yardımı ile öğrenen küçükler için, hem de büyükler için yararlı. Çünkü
bu yöntem onlara ilgi, alaka, yardım ve empatiyi öğretiyor. Diğer bir avantaj ise daha küçük çocukların
kardeşlerinden ayrılmama olasılığıdır.
"Karışık gruplar çocukların doğal ve sosyal oryantasyon sürecini engellemiyor, aksine
- sürecin etkili olması için yardımcı oluyor ve bu süreci garantiliyor. Değişik yaştan çocukların aynı
grupta bir araya gelmeleri gruptaki büyük çocukların onlardan daha küçük olanlarının hatalarını
olabildiğince düzeltmeleri ile, grubun daha başarılı olma olasılığını yükseltiyor. Lider motif olan taklit ile
küçük çocuklar zihinsel zorlukların üstesinden gelebilmeleri için daha fazla çaba gösteriyorlar. Faaliyetteki
rekabet faktörüyle başarmak için hazırlık ve bireysel performans artıyor. Minikler büyükler gibi olmak,
büyükler ise - daha bilen va yapabilen gibi sayılmak, saygı kazanmak ve kendilerini ifade etmek istiyorlar.
Bilişsel faaliyette kendilerini ifade etme ve saygı isteği daha sorumlu ve daha aktif (girişken) olabilmeleri
için çaba gösterebimelerini motive ediyor. Doğada ve toplumda oryantasyon süreci çevrede etki eden
nedenleri ve bağımlılıkları algılamayı, anlamayı ve mana vermeyi içeriyor. Üzerine ilave edilmesi,
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tamamlanması ve geliştirilmesi gereken bu süreç, artık anılmış olan nedenler dolayısıyla değişik yaşta olan
çocukların bilgilerini koordine etme ve benzetme yardımıyla özellikle karışık gruplarda başarıyla
gelişebilir" [2, s. 43].
Çocuğun değişik yaştaki çocuklarla aynı gruba katılması onun üzerinde çok fonksiyonlu bir etki
yaratıyor - o daha büyük çocuklardan hızlı ve hissetmeden bilgilerini, hünerlerini ve alışkanlıklarını
kavrıyor, büyüklerle olduğu gibi küçüklerle de iletişim kurmak için sosyal becerilerini şekillendiriyor,
grubun sosyal "haritasında" kendi yeri için "savaşıyor", değişik yaştan çocuklarla iletişim kurabilmek için
aktif olarak kendi diline şekil veriyor, değişik rol pozisyonlarını benimsiyor - büyükler için daha küçük
ve ondan daha küçük olanlar için daha büyük oluyor. Bunlar çocuğun daha ileride okulda "hayatta
kalabilmek" için son derecede önemli olan gerekli sosyal becerilerdir, öyle ki bir homojen grupta
öğrenilmesi mümkün olmayan becerilerdir. Okumayı ve yazmayı öğrenmek yerine, okul için gerekli
doğru olan hazırlık aslında tam da bu becerileri kavrayabilmek. Yani bilgileri öğrencilerin üstlerine
yığmak (onları öğretmek) değil, onlara göstermek için bir yol, yetenek, onları bilginin yardımıyla
eğitmek.
Aşağıda belirtilen çocuk grupları için de böyle bir ortamda eğitimin ve öğretimin üzerinde
gelişimsel etkisi var - özel eğitim ihtiyaçları olan, farklı etnik gruptan gelen, bir kaç dil bilen (anaokuluna
kabul edilene kadar bulgarca konuşmamış). Çünkü heterojen eğitim ortamı geliştirici hareket ediyor.
Onların uyum sağlaması ve sosyalleşmesi için konuşma ve iletişim becerilerini oluştururken benzer bir
temas büyük bir derecede olumlu olacaktır. Sosyalleşme başka bir sınıf psikolojik, sosyal-psikolojik ve
eğitsel-öğretimsel şeklidir. Sosyal çevreye uyum sağlamak belirli olan gerçeklilikle devamlı temas ve
hayati duruma sürekli katılmayı gerektiriyor. Sosyal ilişkiler kavramsal süreçlerle, çocuklar bilişsel
kültürüyle yakından bağlıdırlar. Bilişsel ilgiler, aslında bilişsel ve sosyal kültürün parçasıdır. Bunlar
doğrudan çocuğun sosyalleşmesine yardımcı olurlar. Bilişsel ilginin oluşumu ve gelişimi sosyalleşmeye
yol açar. Çocuğun bireysel gelişimi, çocuğun yaşadığı çevre tarafından sağlanmaktadır. O (çevre) kişisel
gelişim ve insanı şekillendirmek, onun doğal varoluşu için şart olan bir faktördür.
Olumluluklar göz önünde, fakat ne yazık ki Bulgaristan'da kendi isteğiyle karışık yaş gruplarında
öğretim sürecini organize eden okullar genellikle özel anaokullarıdır.
Karışık yaş grubuyla çalışmanın eksiklikleri. Gruptaki yirminin üzerinde değişik yaştan çocukla
çalışmayı organize etmek çok güç, aynı zamanda mecburi düzene ve Devlet Eğitim Şartlarının
(Talimatname № 4 18.09.2000 yılından itibaren, 70 sayı 20.08. 2005 yılından itibaren değiştirilmiş ve
tamalanmış); üç, dört ve beş yaşındaki çocuklar için ders kitapları temin edilmiyor; karışık yaş
grubunda çalışabilmek için program eksik; her yaştan çocukların tercihlerine ve ilgi alanlarına göre
bireysel çalışabilmeleri için öğretim malzemeleri yetersiz; büyükler onlara verilen görevleri yerine
getirirken, daha küçüklerin dikkati çabuk dağılıyor ve sıkılmaya başlıyorlar.
Çocuklar belirli bir bilişsel ve sosyal deneyime sahipler. Bazı çocuklarda bu şahsi boyutta,
çocuğun toplumsal yaşamın koşullarına ve sosyal ve doğal gerçeklerle sürekli hayatla ilgili olan iletişimine
bağlı. Bu kişisel kurulmuş deneyimle her çocuk verilmiş olan konunun içeriğine "giriyor". Bilgilerin ve
yöntemlerin kapsamını açıkça belirtmek ve konunun içeriğini doğru kararlaştırmak için öğretmen kendi
çocuklarının mevcut bilişsel ve sosyal deneyimlerini bilmeli.
Karışık gruplar için edebiyat ve en çok da sanal alanda (İnternet) "Çocuklar için alternatif
bakım modelleri" terimi rastlanılıyor, burada şöyle bir anlaşma yapılıyor ki faaliyetlerin yaş, yetenek ve
ilgi olarak ayrılması gerektiğinde, kendi yaş grubuna uygun görevlere konsantre olabilmeleri için böyle
anlarda çocuklar gruplar halinde ya da ayrı odalara ayrılırlar. Yirminin üzerinde çocukla tek başına
çalışan anaokulu öğretmenini göz önünde bulundurursak bu kitle halinde olan anaokullarında neredeyse
imkansız. Metodolojik gelişme yok, öğretmenin aynı anda tüm çocuklarla aynı oyunsal, ama değişik (yaşa
uygun ve neden bireysel gelişim tempine uygun olmasın) bilişsel görevlerle çalışabileceği yardımcı
olabilecek didaktik model yok. ''Önemli zorluklardan biri zorunlu pedagojik durumlarda tüm yaş alt
gruplar için farklı eğitim içeriği. Karışık grupta dört (veya üçten ikiye kadar) alt grup varsa, farklı yaştan
ve farklı algı imkanı olan çocukların dış alemi ve ilişkileri tanıyabilmeleri için, aynı zamanda bilgi edinmek
ve becerilerini geliştirmek için öğretmenin didaktik sistem kurması gerekir'' [4].
Bilişsel ilgiler okul öcesi yaştaki çocukların genel zihinsel gelişiminin oluşumu için önemli etki
yaratmakta. Okul öncesi yaş kalıcı bilişsel ilgilerin oluşu için şartlar yaratıyor. Belirli olan durumda
bilişsel içerik ne kadar daha çeşitliyse, onlarda (bilişsel ilgiler) o kadar daha dayanaklıdırlar. Lokalizasyon
gibi (ingilizceden locale - bir şey olan veya bulunan bir yer), farklılaşma gibi(latinceden diferentia fark, ayrılık, bölünmek, hudutlandırmak, ayırt etmek, bir olmayan, değişiklilik ve onun üretimi, tek
çeşitlilikten çok çeşitliliğe olan yolculuk) ve ilgilerin dayanıklılğı gibi (veya sabitlik) sistemin
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parametresinde nispeten küçük bir değişiklilikte kendi temel özelliklerini koruması demek), 5-7 yaşında
olanların akıl kalitesinden ziyade aklın kalitesi gibi gözlem ve merakı eğitmekten söz ediyoruz.
Bireyin (çocuğun) sosyalleşmesi adaptasyon aşamaları tarafından gerçekleştiriliyor - dış dünyaya adapte
olma, bireyselleşme - herkes yalnız kendi için, kendince, çevreyi ve entegrasyon aşamasını (en önemli
olanı) kabul ediyor, yani insan (çocuk) "Burda ve Şimdi" kendi konforlu yerini buluyor.
Çevre (dış çevre) şartlı, ikiye ayrılıyor: sosyal çevre - sosyal bağlantıların ve ilişkilerin tarafından
kusursuzca belirlenmiş sistem ve doğal çevre - madde, evren. Sosyal çevre, genel olarak konuşursak,
ailedir, genel yerleşim yeri, insanın (çocuğun) yaşadığı ülke, doğal çevre ise - kişisel gelişimin sürdüğü
bölge, iklim, doğal kaynaklardır. Sosyal çevre ve doğal çevre için birleştirici ifade dış çevredir sosyalleşmenin devam ettiği alan. Bu sosyalleşme aşamalarında toplumun değerlerini öğrenme süreci ve
dünyayı tanırken onlara katılma süreçleri geçiyor - bireyin ortak faaliyetler ve iletişim koşullarında
Bilişsel ve kendini kanıtlaması süreci - sosyal kültür.
Okul Öncesi Eğitimin, çocuk öğretmenlerin amacı okulun karmaşık sosyal sisteminde ve ordan
sonra da gerçek hayatta çocukların sorunsuz gelişebilmeleri için, sosyal ve duygusal açıdan onları
hazırlamak. Kurulmuş sosyal ve duygusal bilgiler, beceriler, yetenekler, davranış/faaliyet zekilik gibi
nitelikler varken, o (çocuk ve daha sonra bir yetişkin gibi), kendi hayatında tüm aktivitelerde ve alanlarda
başarılı olabilmesi için gücü, motivasyonu, inancı olacak - öğretim, spor, duygusal ve vs, bilimsel
teoriye ve modern fikirlere dayalı pratikte çalışan eğitim ve öğretim modelleri gereklidir.
"Farklı yaşlarda olan çocukların etkileşimlerini iyi yönetmek doğada ve toplumda etkin bir
davranış stratejisi oluşturmak için yardımcı oluyor. Bu süreçte daha fazla özgürlük, inisyatif sağlanması,
daha fazla beceri ve bigileri olan daha büyük çocukların katılımıyla kolaylaşıyor. Bu yüzden karışık
grupların varlığı grubun kapasitesini sağlamak için kaçınılmaz ve zorunlu bir şekil olarak değil de, etkili
gelişen pedagoji sürecinin önemli bir ilkesi gibi görülmesi gereklidir" [2, s. 55].
Yeni trendler demokrasiye, öğretimin kalitesine, temelleri daha okul öncesi yaşta, anaokulunda
koyulan ve inşa edilen yaşam boyu öğrenme için anahtar yetkilere yönelmişler. "Tüm insanların kişisel
realizasyon gelişimi, katılım ve meşguliyet için ihtiyaç duydukları anahtar yetkiler devredilebilir çok
fonksiyonlu bilgi, beceri ve düzenlemeler içeren bir paketi temsil ediyorlar. Onların zorunlu okul
eğitiminin veya öğretiminin sonunda geliştirilmesi ve ondan sonra yaşam boyu öğrenmenin bir parçası
gibi sonraki eğitim için örnek olmaları gerekiyor" [5, s. 547]. Demokrasi ve eğitimin kalitesi okul öncesi
yaşta büyük sayıda çocuk yüzünden uygulaması zor olan, öğretmenin bireysel yaklaşımı ile
gerçekleşmektedir, tabii ki çocuğun kişiseliği için destek ve bakım olmadan, çocuğun kişiliğini korumak
ve demokratik eğitimi geliştirmek imkansız.
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TEMEL EĞİTİMİN BAŞLANGIÇ AŞAMASINDAKİ BİLGİ VE İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİNİN ENTEGRE ÖZELLİĞİ
Baş Asistan: Dr. Yüliya Donçeva
Ruse "Angel Kınçev" Üniversitesi
Pedagoji, Psikoloji ve Tarih Kürsüsü1

Açıklama - İlköğretim çağı kişinin fonksiyonel bir şekilde okumayı ve yazmayı öğrendiği bir süreçtir ve bu çağ
temel bilgisayar öğretiminin gerçekleştirilebilmesi için son derece önem taşır. Aynı zamanda bu öğretimin bu süre zarfında
bilgi ve beceriyi kavrayabilmek için desteklenmesi gerekir. Şu anda ilkokullarda, odak nokta bilgi ve iletişim
teknolojilerinin zorunlu öğretiminin müfredattakki entegrasyon olasılıkları üzerine ve onları eğitim sürecinde etkin bir
gelişim yöntemi gibi kullanılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Birinci ve dördüncü sınıflar arası öğrencilerin eğitime başlangıcı, özellik, bilgi ve iletişim
teknolojileri

Entegrasyon, genel olarak; şekil, politika, yenilenme süreci, konsolidasyon, grupların bir bütün
halindeki kolektif iş birliği ve ortak çalışma amacıyla taraf ve/veya çıkarlardır. Entegrasyon genellikle
bütünlüğü oluşturan, bir araya getiren, aralarında ortak bir şeye dayalı unsurları bağlama süreci olarak
tanımlanır.
İlköğretimin başlangıç aşamasındaki temel öğretim derecesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin
entegrasyonu Metodolojik yönelimlere göre - rekabetçi bir ekonomi geliştirmek için ihtiyaçları, bilgiye
dayanarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) entegrasyonuna bağlı yeni eğitim önceliklerini şart koşuyor.
Eğitimin bilgi çağına ayak uydurması, öğrenme alanını güçlendirmek için basit bir eylemle ifade edilemez;
ancak içeriğin, yöntemlerin ve eğitim sisteminin amaçlarının eksiksiz bir şekilde değişmesi gerekir. Bu kapsamlı
bir eğitim reformu ile ifade edilir. Bunun içerisinde insanın düşünce değişikliği de buna dahildir. Dünya ve
Avrupa standartlarında eğitim sistemimizi modernleştirme ve uyum ihtiyacına yanıt olarak, 81. Bakanlar
Kurulu, Bulgaristan okullarında bilgi ve iletişim teknlojilerini yürürlüğe sokmak için Ulusal Strateji ve Eylem
Planı'nı kabul etmiştir. Yeni teknolojilerin, özellikle BİT'in uygulamaya geçirilmesi kendinden emin, yaratıcı ve
üretken kullanıcıların kişilik oluşumuna yönlendirilmiştir.
Okul öncesi çağ, kişinin fonksiyonel eğitim ve öğretim dönemidir. Aynı zamanda bu süreç, bilgisayar
eğitimini verebilmek için bir ön koşul olarak motivasyon, yaşam boyu bilgi ve becerileri kavramak için oldukça
önemlidir. Bu stratejide, ilkokullarda bilgisayar donanımına, ilkokul öğretmenlerinin ihtisasına ve daha küçük
öğrenciler için tahsis edilen yazılım işlemine dikkat edilmesi gerçeği tesadüf değil. I - IV sınıflarda bilgisayarla
verimli olarak çalışma süresi 20 dakikadır. Bu Sağlık Bakanlığı'nın eğitimde ve ders dışı faaliyetlerde bilgisayar
kullanımına yönelik, sağlık ve hijyen açısından 28. 05. 1994 yılındaki 9. Talimatnamesine mecburi olarak
uyulmaktadır (yenilenmiş, DV, 48 sayı 1994 y.).
Ulusal programın 3. maddesinde okul eğitimi ve okul öncesi hazırlığın gelişiminde okulda Bilgi ve
İletişim Teknolojileri için şöyle deniliyor: " En büyük zorluklardan biri günümüzdeki yeni Bilgi ve İletişim
Teknolojilerinin (BİT) kamusal yaşamın bütün alanlarına hızla girmesidir. Okul bu sürecin dışında kalamaz ve
okulun modern dünyanın alternatifine dönüşmesi gerekmektedir. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Bulgar
okullarında kabul edilebilmesi için 39. Millet Meclisi kararıyla kabul edilen Ulusal Strateji aracılığıyla bu
konuyla ilgili ilk adımlar atıldı" [4].
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Noktasal probleme göz atmadan önce - temel aşamanın ilk safhasında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin
entegrasyon özelliği, genele göz atılması daha uygun kılar - okuldaki gibi öğrenme süreci; yani tümdengelim
yöntemi kullanılır (latince: deductio kelimesi (çıkarmak, devam etmek) tümdengelim, düşünsel olarak genelden
özele geçiştir).
Genel - öğrenme süreci, bu doğal ve sosyal çevrelerde bilgi için zihinsel işlem sürecini temsil ediyor.
Onun devamlılığı konuların içerikleri öğrencilerin deneyimlerine - bilişsel ve faaliyetsel - sınıf için genel veya
alt konuların, eğitim içeriğindeki bu bilgileri şekillendirmeye bağlıdır. Belli gruptaki eğitim sürecinin
devamlılığı, öğrenciler tarafından anlaşılabilmesi için bilgiler özel tasarıma, derinlik ve kavranabilme derecesine
sahiptir. Yani tüm gruplarda bilgi belirlenmiş bir hal alıyor. Diğer açıdan gruptaki bilgi türünün öğrenciler
tarafından anlaşılabilmesi ve onların kişisel serveti haline dönüşebilmesi için bu bilgilere, öğrenciler tarafından
belirli entelektüel faaliyetler ilave etmenin yardımıyla bu bilgileri belirli bir şekilde işlemeleri gerekiyor. Bu
sorun ile ilgili olarak eğitim sürecindeki her grup çocukların faaliyetlerini nasıl bir usül ile organize edileceği
konusunda eğitimin önüne belirli gerçekler ve görevler koyar. Dolayısıyla her grup eğitimin önüne belirli bir
görev sunuyor. Bu görevler "didaktik görevler" terimi ile tanımlanır. Öğrencilerin en uygun faaliyetleri ve
eylemleri uygulayabilmeleri, eğitimin didaktik görevlerini yerine getirebilmesi için organize koşullar yaratması
gerekiyor. Belirli bir eğitim şekli ihtiyacı, gerekli olan en rasyonel koşulları ve şartları yaratan, yani örnek ders
tipi ortaya çıkarıyor.
Her derste görevlerin uygulanması, derslerin tüm sisteminin mükemelliğine ve derslerdeki ayrı ders
türünün doğru yerinin belirlemesine bağlıdır. Bunun bu şekilde olmasının sebebi belirli olan ders disiplinin,
insanın bilgisinin bilgi alanına yönelmiş, bilgi hakkında kendi öğrenim sürecinde özel yapı gerektiren bilgi
oluşumu için belirli stratejileri takip etmesindedir. Öğretim sürecinin sıralanması, her ders disiplininde, yaş ve
konuda aynı şekilde sunulması tehlikesini hatırlatmak için burası tam yeridir. Eğitim sürecinin uygun şekli için
doğal olan bilgi niteliğinden, türünden, zorunluluğundan, genelliğinden, derinliğinden oluşan öğrencilerin
entelektüel etkinliğini teşvik etmek ve yönlendirmek için uygun ders tipi bazı metodolojik araçlarının
kullanımını gerektirir, burdan ona uygun ders tipi ve belirli şartların ders yönetiminin ihtiyacı ortaya çıkıyor.
Tüm bu hususlar ile bağlı olarak, aşağıdaki mantıksal zinciri kurabiliriz: Öğrenme sürecinin birimi → Bilginin
türü → Didaktik görevler → Dersin tipi → Öğrencilerin özel faaliyetleri → Yöntemin yöntemleri → Bilişsel ve
mantıksal sonuçlar gibi bilgi türünü kavrama.
Uygulamada ders - içerik ve yöntem olarak ikiye ayrılır. Bilişsel ve kişisel sonuçlar elde etmek, baştan
sona dersin içeriğine ve yöntemin gelişimine bağlıdır. Bu nedenle her bir metod dersin başarısını içeriğe ve
yöntemlere bağlar.
Özel - Eğitim ve öğretim süreci her bir eğitim disiplininde özgün ve özeldir. Süreç eşsiz ve özel
unsurlara sahiptir. Diğer eğitim disiplinlerinin onu çoğaltması ve kopyalaması imkansızdır. Metodolojinin
yaratıcı doğası, her şeyle birlikte öyle didaktik şartlar, öyle şekiller, yöntemler, araçlar yaratıyor ve oluşturuyor
ki bunların kullanımı eğitim disiplininin eğitim ve öğretim sürecinin özgünlüğünü, orjinalliğini ve eşsizliğini
koruyor. Eğitim yöntemi yöntem, öğretmen ve öğrenciler arasında ki etkileşimi uygulamak için yol, bu
yöntemin yardımıyla özel öğrenme içeriği ve bazı kişisel niteliklerin oluşumunu kontrol etmekle onların bilişsel
faaliyetlerini organize etmektedir. Metotlar eğitim sürecinin yönünü ifade ediyorlar. Bunlar bu veya bir diğer
organizasyon şeklinde didaktik görevlerin erişebilmesi için usülleri belirleyen araçlardır. Bu anlamda bilginin
anlaşılabilirliği ve öğrencinin kişilik niteliğinin şekillenmesi onların doğru uygulanmasına bağlıdır. Bu nedenle
yöntemlerde öğretmenin yetkinliği araç, öğrencinin yetkinliği amaç, öğrenmek ve şekillendirmek - sonuçtur. O
zaman yöntemlerin temel sınıflandırılması sadece öğretmenin (aracın) yetkinliğinin üzerinde olmamalı, aynı
zamanda sadece öğrencinin de (amacın) yetkinliğinin üzerinde de olmamalı. Çünkü böyle bir sınıflandırma,
yöntemin tek taraflı olmasına sebep olacaktır. Yöntem çeşitliliği sadece iki yetkinliğin etkileşimiyle
belirlenebilir, didaktik yetkinlikler ise öğrencilerin, belirlenmiş bilgi türünü kavramak için gerekli olan o
yetkinlikleri üstün bir hale dönüştürebilmesi durumunda mümkündür. Metotlar ne kadar öğrencilerin aktifliğiyle
bağlıysa da, onların özelliği açıkça eğitim disiplinindeki öğretim faaliyetleri ihtiyacından doğacaktır.
Temel kısmın başlangıç aşamasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nin entegrasyonu ile ilgili olarak
farklılığın ve özelliğin varoluşu göz önündedir. Çünkü bu eğitim derecesinde onların entegrasyonu teknolojinin
kendi üzerinde değilde, Uygulama alanında bilgi öğrenimi kazanmak ve bilgilerin etkili yöntemi için öncelikli
olarak yerleştirilmesine yönelinmiştir. Beklentiler BİT'in eğitim süresinde öğretmenlerin ve öğrencilerin bakış
açısının olumlu değişimi ve öğrencilerin yaratıcılık, bağımsızlık ve öğrenmeye bir bütün olarak yaklaşım
yöntemi geliştirmesine bağlıdır. "Öğrenme ve eğitim sürecinin optimizasyonu, onun gelişen doğasını ve eğitim
odaklılığını güçlendirmek için pedagojik amaçlı organizasyonu en önemli şartlarından biridir" [5, s. 34].
Entegrasyon öğrencilerin çok yönlü zihinsel aktivitelerine dayalı bilişsel sürecin üretken bir şekilde
yaratılması için önkoşuldur. Bu anlamda BİT'in ders konularındaki öğretim entegrasyonu, fikirler ve kavramlar
kompleksini zenginleştirmek için mümkün kılıyorlar ve aktif öğrenim için yardımcı oluyorlar.
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Değişik ders alanlarında bilgi ve becerinin entegre süreci ilkokul için gereklidir. Çünkü bilgilerin
deneysel doğası öğretirken bütünleştirme metodunu gerektiriyor. Dünya için fikirler ve dünyada gerçekleşen
doğal, sosyal aktiviteleri ve bağımlılıkları daha kapsamlı oluşturmak amacıyla; bu yöntem ders planlarının
içerisinde bulunmakta. Bilgisayar teknolojilerinin olanakları disiplinlerarası bağları kuvvetlendirmek,
öğrencileri sahip olduğu bilgileri ve becerileri daha yararlı ve önemli kılmak öğretmenin birinci sorumluluğu ve
mesleki yetkinliğinin ifadesidir. "Bilgisayar aktivitelerin geleneksel oyun şekillerini (ve öğrenme, ek, yazar)
etkilediği ve aynı zamanda çocuğun gelişimi üzerinde etkili olduğu yönünde yeterli derecede veri
bulunmaktadır. Eğitmen olarak bizler bilgisayar aktivitelerini çocuğun yaşına uygun olarak yapmayı akıl
etmeliyiz" [2, s. 83]. Eğitim çalışmaları için yapılması gerekenler; öğretmeninin nitelikleri, öğrencinin
kişiliğinin belirli yönlerinin üzerindeki noktaları temsil ediyorlar. Bu nitelikler; bazı kişisel özelliklerin
şekillenmesini ve gelişmesini etkiliyor. Öğrenme sürecinde şahısların arasındaki entegrasyonla, belirli kişilik
özellikleri özelleşmeleri ve yansıtılmaları için bu etkileşimler kırılıyor.
Bu bilgiler uygulamada öğrenciler için nasıl anlaşılabilir, öğrenilebilir ve pekiştirilebilir bir hale
gelecek? I - IV sınıfa kadar zorunlu seçmeli dersler müfredatın bilgi teknolojilerinin genel sunumunda aşağıdaki
bilgiler kaydedilmiştir:
Öğretim planında ders saatleri - haftalık 1 saat - senelik 32 saat.
İlkokulda "Bilgi Teknolojileri" (BT) girişken bir doğaya sahiptir ve temel bilgilerin, becerilerin,
davranışların öğrenilmesine yönledirilmiştir. Bu olumlu duygusal uyuşuma ve çocuğun tam gelişimi için şartlar
yaratan modern bilgisayar sistemlerine dayanarak ve öğrencilerin yaşına uygun yazılım temin etmekle
gerçekleştiriliyor.
I - IV sınıflar için BT'nin eğitim içeriği devlet eğitim gereksenimleri tarafından belirlenen dört odak
noktanın: "Bilgisayar sistemi", "Bilgi ve iletişim faaliyetleri", "Elektronik haberleşme", "Bilgi kültürü" her biri
için özetlenmiş konuların beklenen sonuçlarını temsil ediyor [6].
Metodolojik rehberlikte Müfredatın uygulanmasına ilişkin 6. noktada şöyle deniliyor:
BT'nin müfredatının başarılı bir şekilde uygulanması çocukların yaşına uygun ve onların günlük
yaşamları için önemli uygulanabilir görevleri belirlemek için gereklidir. Bu yöntemler, gerekli olan bilgi ve
becerileri oluşturuyor, uyumlu bulgarca terimleri ve kavramları tanıtıyor. Kavramların içeriklerinden
anlaşılmaları, ilgili terimler ise asıl metinde doğru olarak kullanılmaları gerekiyor. Yeni kavramlar çeşitli
faaliyetlerler sırasında oluşturulurlar ve öğrenilirler. Öğrencilere belli tanımlar verilmiyor ve onların
tekrarlanması istenmiyor.
Eğitimde öğrenmeyi ilginç ve çekici yapan yöntemler kullanılıyor.
Eğitim güvenlik, hijyen ve ergonomi gerekliliklerine uyarak özel bilgisayar laboratuarlarında
gerçekleştiriliyor.
Teknik bir imkansızlıkta, öğrenciler müfredatta planlanan faaliyetletin bir parçasını yerine getirememe
durumunda, ders öğretmen tarafından gösteri şeklinde anlatılır [yine orada].
Başlangıçta (ve bugün bile) Bulgaristan'da öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerinin entegrasyonunu
tamamlayan ve destekleyen E - kitaplar, eğitici teknolojik kaynaklar, programlar ve eğitim takımları, web
tabanlı sistemler ve platformlar olmak üzere gelişme, yerel eğitim için iyi bir başlangıç meydana getiren Burgaz
Üniversitesi'nden Rumyana Papançeva, Krasimir Dimitrov ve ekibi tarafından (İzkustva yapımcılığı tarafından)
yerleştiriliyor ve uygulanıyor. Onlar eğitim sistemizde değişkenliğin varolması, daha iyi ve daha kaliteli
pedagojik etkileşim amacıyla okulda dersler, yöntemler için eğitim amaçları ve daha bir çok E - kitap için temel
gibi görülüyorlar. Öğretim ihtiyaçlarına yönelik - süreli eğitim stratejilerinin içerisinde olan yenilikçi
yöntemleri, ürünleri, hizmetleri, çevreleri geliştirmek ve yaymak, bilgiyi, deneyimi, iyi uygulamaları, öğrenmeyi
paylaşmaya ve değişmeye yönelmiş - çok taraflı projeleri BİT yardımıyla öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçlıyorlar.
"Eğitim takımları zorunlu seçmeli derslerde bilgi teknolojilerini okuyan öğrenciler için tahsis edilmiştir. Eğitim
içeriği için [Milli Eğitim Bakanlığının 18. 05. 2000 y. 2 ci Talimatnamesi] bilgi teknolojilerinin Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından 1, 2, 3 ve 4 sınıflara zorunlu seçmeli ders için hazırladığı Örnek eğitim programı DEG
(Devlet Eğitim Gereksinimleri) uygun olarak oluşturulmuşlardır. Konu olarak dersler bu konuda ders vermeyen
ilkokul öğretmenlerininde eğitim sürecinde BT'in entegrasyonunu desteklemeleri için tasarlanmıştır" [3].
Bilgisayarın, dijitallerin, bigi ve iletişim teknolojilerinin dünya çapında ve toplu kullanım için
belirmesiyle şu soru soruldu - Fare kitabı yiyecek mi? Canlı olarak eğitim ve öğretimle bağlı olan insanları
heycanlandıran, çocuklar arasında olduğu gibi, yetişkinler arasında da bu çok yönlü cevabı olan sorudur.
Koşulsuz bilginin pasif olarak algılanması zor olan, hacimli, kullanışsız kitap çapına göre daha kolay, daha
anlaşılabilir, daha uygun, hatta daha hafif bir yoldur. Ekoloji konusuna hiç girmeyelim bile, kağıt için
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ormanların tahribi ve vs, fakat ekranda gözlere zarar veriyor. Fare için veya kitap için kim mutlak inanç ile
kesinlikle tahmin yürütebilir? "Farklı çalışma şekilleri bilgi verici ve bildirici eğitimin üstünden gelebilmek için
çocuğun doğal ve sosyal çevredeki haliyle "canlı" bağın uygulanmasını, garantilemesini gerektiriyor" [1, s. 7].
Öğrenimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin entegrasyonu ve öğrencilerin bilişsel gelişimi, öğretmenin bir
tasarımcı gibi, öğrenme eylemini kolaylaştıran akıl hocası gibi olan yerini tutamaz. Fakat büyük ölçüde çalışma
esnasında ona yardımcı olabilir ve işlerini kolaylaştırabilir. Onun misyonu bilişsel oluşumu ve toplum
ihtiyaçlarına göre ufuğu, eğitimin 1. başlangıç aşamasında ve daha sonraki 2. ortaokul aşamasındaki çocuklar
için gerekli olan eğitim içeriğini anlatmak, idrak etmek ve anlam vermek için yol göstermek, açıklamak,
yardımcı olmak, destek olmak, öğrencilerin sosyal yaşama adapte olmaları için koşulları yaratmaktır.
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THE CONNECTION OF QUESTIONS TO SOME PSYCHOPHYSICAL AND
DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS OF THE STUDENTS
Leonora JEGENI1
We have emphasized the connection between questions and thinking many times. This connection is such
that sometimes the question is considered as the beginning of thinking, sometimes as an instigator, sometimes as an
indicator that we think, and very frequently questions and thinking are considered to be the same. All these claims
sound persuasive and true, so we can conclude that the question is a consequence of the mental activity, which is
expanded and developed into an answer (solution), which does not mean that the mental activity ends. Questions, at
the same time, are strong impulses for a further mental activity. S. L. Rubinstein claims that “The birth of the
question is the first sign of the beginning of the mental activity and the birth of the notions” (Rubinstein, S.L., 1950,
63).
Vygotsky, in his study about speech and thinking, among other things, says that there are orienting border
points, which mark and characterize the development, cognition and learning of the child. Namely, he talks about
the following stages of development: from birth to the end of the first year, from the first to the end of the third year,
from the third to the end of the seventh year, from the seventh to the eleventh year, etc. Vygotsky emphasizes that
each mentioned developmental stage has its own marks and characteristics, which differentiate it from another
(Vygotsky, L.S., 1988, 139). According to the mentioned developmental stadiums, the student shows specific
interests and curiosity for knowledge and enrichment of the experience related to the surroundings from the early
school age.
Characteristics of the psychophysical development of the children at early school age
The information presented in the professional literature allows us to conclude that the students at early
school age, i.e. elementary school, grow and develop in different aspects, including the intellectual, socioemotional
and psychomotor development. For these reasons, the doctors – pediatricians, psychologists and pedagogues have
determined that the sixth year is the best year to start school. Namely, the children can go to school at a
predetermined time, sit at a particular place, stay in the school for a set amount of time, and get involved as students,
participants and partners in the education work. Apart from the mentioned, along with the biophysical development,
great changes occur in the mental structures, which condition the development of the cognitive processes (Vygotski,
L., 1998, 63).
Jean Piaget also stresses the development of the biophysical structures, which are the bases for the
development of the mental structures, i.e. the intellectual abilities and intelligence as a general ability of the
children. In this regard, Piaget especially stresses the preschool and early school period as the most important
periods for the development of the personality, i.e. periods in which the bases for the overall development are
established, including the intellectual development.
The previously mentioned confirms that great biological, physiological and psychological changes occur in
the in early school period, and they should be understood well in order to have an adequate attitude and approach in
the educational work. The elementary education students are curious about the environment, the objects and
occurrences that surround them. Curiosity encourages the interest for learning and as a result of this, different
questions are asked, especially about the natural environment and occurrences, and the social environment and
occurrences. With the questions, the students enrich their fund of knowledge, notions, experience, and based on this,
they understand the reason – consequence (causal) relations, which highlight thinking, as well as other cognitive
processes.
Within the class, the elementary school students create a specific social and psychologically structured unit
of individuals from different social environments, with a specific socio-emotional climate and atmosphere created
by the subjects in the group. The students develop and progress individually in the different developmental phases.
All this confirms that the development of the individuals is not at the same level, and accordingly, the process of
socialization is different in each individual.
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The presented information supports the claim that the students of early school age require special approach
and treatment in the area of education, because as we have already mentioned, this age is specific, the children of
this age are sensitive and subject to rapid and great changes. For these reasons, many renowned pedagogues and
psychologists point to the necessity to understand and monitor the development of the children, i.e. students.
Especially in this regard, many theoreticians stress that the teachers should know that all children have their own
individuality, needs and affinities.
Ways in which the students learn and experience the world
If children gain more experience from the immediate experiencing of nature and society, they become more
mature, and their abilities for analyzing, comparing, as well as their ability for abstract thinking get more developed.
However, the thinking process of the children of preschool age and of early school age is intertwined with
imagination, and they accept the tales as reality.
At the age when the children start going to school (around the age of 6 – 7), they have acquired so much
experience that they are capable to notice and describe the basic relations between objects, for example: the cat
hunts mice, the apple is on the tree, the cow eats grass etc.
The children at the age of 7 – 8, gradually start to notice the characteristics of the objects, they observe
them analytically, but their knowledge is not comprehensive. The thinking of these children is still related to
concrete objects.
Simlesa claims that “at the children’s degree of development, the world is not experienced through separate
subjects – professions, but as a whole. The children do not have “subject” mathematical, historical, geographical,
biological thinking. They do not consider the world around them from the aspect of concrete subjects, but they are
influenced from the environment without force, directly, completely, just as it is the case in real life” (Simlesa, P.,
1965, 173).
The teachers should know that the children who have just started school are not capable to follow
experiments and that they are not capable to acquire clear notions just by looking at pictures. This is why, we need
to make efforts to allow the students to learn about the objects and occurrences directly from the real ones, to know
how to analyze the subjects, and find what is essential, naturally, in terms of the external characteristics.
At this age, the students are introduced to the most common occurrences found very often in the natural and
social environment. In this process, such objects need to be chosen with characteristics adequate to the age of the
students, so they are able to understand them in their own specific way.
The children at the age of 10 have accumulated enough experience from the school and the environment,
and they engage in broader understanding of the occurrences, their relations and the factors. The students get better
in their ability to analyze, notice similarities, differences, and rules, i.e. they get trained to generalize.
The children of this age are interested in checking the facts and want to know the reasons that initiate the
occurrences, and they also start to think critically in terms of the readymade facts. It is a period characterized by
critical thinking. However, if the children have not had opportunities and conditions to broaden their experience
until then, they will not have abilities for generalization and abstract thinking.
There are children at the ages of 10, 11 or even 12 who are not mature enough to generalize or think
abstractly. The most common reason for this is that the students have not been prepared enough since they have not
been given adequate opportunities for direct observation and research of nature and society. Contrary to this, there
are elementary school students who are capable for generalizations of this kind, which are typical for the period of
middle school. Sometimes the younger students can easily outdo their older friends.
The teachers should always have these facts in mind, so that all students develop at their own pace and in
their own way, i.e. they need to adjust the instruction to the students and individualize it.
According to Piaget, the children are similar to adults in terms of their senses, but differ in terms of the way
in which they think.
There are several general pedagogical principles that emerge from this point of view, which are important
for the educational work with children. According to K. Kami (Kami, K., 1988, 93), the first precondition for
successful educational work with children is to establish successful communication with them. This means that we
must understand what the children tell us and that we need to respond in a way that they will understand.
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Another implication to this understanding is that apart from new things, the children always learn some
things again, but in different ways. The children come to school with their own understanding of space, time,
causality, quantity and number. However, compared to adults, their understanding of these things is partial. This is
the reason why, the educational work needs to be expanded. The education apart from helping the children to learn
new things must also help them modify their already existing knowledge.
In this understanding that knowledge is new to children, there is another implication concerning the
education practice –according to their nature, the children are individuals who learn. If the children have certain
notions of the world which they have not been taught of (because these notions are new to them and belong to the
adults) and are not hereditary (because they change with age), then they have been acquired through their
spontaneous interaction with the environment. This means that the children try to build their own perspective of the
world, and the only limitation they face are their abilities and experience. According to this, the education should not
gradually instill desire for learning in the children, since this desire for learning is part of their nature. In other
words, the education needs to provide conditions in order to free their thirst for knowledge from the overly rigid
curriculum and syllabus, which disturb the children’s speed and pace of learning.
We will use the results of Piaget’s research regarding the logical – mathematical learning (Piaget, J., 1988,
25) in order to explain the question about the children’s learning and experiencing of the world. The logical –
mathematical learning (LM learning) affects the subjective notion of the world. Generally, the physical learning tries
to be analytical by establishing better differentiation of the former characteristics of the properties. Contrary to this,
LM learning is synthetic and it helps us to organize the occurrences in greater units.
We will mention several examples how LM learning influences observation, which according to Piaget,
will help us to concretize the previously mentioned ides. As long as the stimulus is more or less non-structured, it
gives us an opportunity to act on it and impose organization, in other words, to use physical learning. The wellknown Rorschach’s ink spots are such non-structured stimulus. When the subjects observe the spots, they are fully
unaware of their own activity of organizing the material. The fact that one subject sees “a bear” and the other sees “a
tree” clearly speaks that they organize the material.
Roughly, this is true for the cognitive organizations with intermediacy of the LM learning. When the
children discover that there are as many coins in a line as in a bunch, they act as if the equality is in the coins, and
that it does not play any role in the establishment of the equality. Just like in an answer from Rorschach’s test, the
children organize the stimulus, and they are aware of the results, but not of the act of organizing. However, unlike an
answer from a Rorschach’s test, the children’s answers to the problems related to conversion do not reflect the
individual or personal organizations, but the mental operations characteristic for all “normal” children of a particular
age.
This difference between the answers to Rorschach’s test and the problems with conversion is very
important. It is easy to recognize the subjectivity in the answers of the Rorschach’s test, because the answers of the
individuals are quite different. The answers to the problems with conversion, on the contrary, are very uniform,
without a doubt universal after a certain age, and their subjectivity was overlooked, until Piaget pointed it out. This
means that the world that exists “outside” is in fact, at least partially, a product of our mental actions. We are not
aware of our own contribution, because all adults externalize the products of their own mental activities, and as a
result, see the world in the same way. In order to discover these universal externalizations, we must study their
development in the children.
An important pedagogical implication to the discovery of Piaget regarding the partial subjectivity of the
seemingly objective knowledge is that both literally and figuratively the children see the world differently, just like
their way of thinking is different from the way of thinking of the adults. Furthermore, the adults are not aware of
these differences. Because adults externalize the products of their own mental activity and think that the world is not
related to thinking, they are not capable to understand that the children view it differently. The children’s question of
the type “why” explains this very well. For example, when children ask “Why does the traffic light display green?”,
they do not want physical explanation about the wave lengths of the light. On the contrary, they want to know the
purpose of the green light, i.e. to let the cars drive on (Piaget, J., 1988, 95).
This very often unrecognized difference in the point of view of adults and children is important in the
educational work. Many good teachers and educators intuitively accept that the students see the world in their own
way – and adjust their way of instruction. Those who do not do it, do not succeed to understand the students in the
crucial moments of the education process and in return are frequently not understood as well. This is why, the
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teachers have to acquire knowledge about the different points of view of the children and adults and how their points
of view differ, in the process of their training.
The role of the questions in the development of students
We mentioned the connection of the questions to the students’ way of thinking. This connection is such that
the questions are sometimes taken as the beginning of the process of thinking, sometimes as a sign that there has
been a thinking activity, and very often questions and thinking are considered to be the same. All these claims sound
convincing and true, thus it can be said that the questions are a consequence of the thinking activity, which develops
further on and expands into answers (solutions), which does not mean that the thinking activity ends. Maybe it
would be more adequate to say that the questions are the pulsating spots of the continuous thinking activity and
important modulations, which make this activity productive. At the same time, the questions are strong impulses for
further thinking activity, and here we see their great importance.
Rubinstein claims that “The birth of the question is the first sign for the beginning of the thinking activity
and the birth of notions”. (Rubinstein, A., 1950, 242). The fact that thinking starts with a question should not be
rendered absolute, because a wrong conclusion that the students think only when they ask questions may be made.
In the education process, thinking acquires new characteristics, or to be more exact, it occurs in specific conditions.
This primarily refers to organized education, in which the thinking activity of the students is cultivated in many
ways.
The connection between thinking and the questions of the students can also be seen when there is a halt or
irregularity in the thinking process, when the students are not capable to anticipate other solutions. In these
situations, relevant questions, which empower the further thinking process occur. Considering that to think is to
produce meanings and relations between related elements, the questions signal inadequate and insufficient relation
of the elements and direct the thought towards removing these obstacles by establishing relevant additions to the
notions, which enable further flow of the thinking activity.
CONCLUSION
Both in the pedagogical and psychological literature, the question of the students is often related to the
notion of “productive thinking”, because with this, in a more determined way the question is related to a higher
thinking quality, a higher level of thinking. According to Piaget, the question occurs in the area of “productive
thinking” and this is why it is very important for the educational work. The question is a consequence of realizing
the gaps in the totality (complex, unity). “As far as the gap-filing is concerned”, it is always determined by “the
anticipated schemes”. They create a system of temporary global relations between the new facts and the totality of a
complex, which constitutes the plan for the desired solution (meaning, leading hypothesis) (Piaget, J., 1988, 67).
The problem about creativity arises together with the problem referring to the question of the student.
Hence, from a psychological aspect in some cases we discuss productive thinking, when solutions are sought for a
particular question (problem), which has not been learnt, which once again stresses the importance of originality. On
the grounds of researches concerning creative intelligence, two kinds of productive thinking occur: divergent and
convergent thinking. Divergent thinking is more important from our point of view because it is closely related to
“the discovery” of many opportunities and possibilities for solving many questions. The discovery of the relation
between the question and the thinking activity of the students, especially the creative one, imposes the need of a
higher level of freedom in the educational work.
The questions of the students are closely related to their perception of reality. The cognition theory, as we
have seen, treats the question as a starting point, a principle and a key to learning. The question intermediates
between the subject and the object of cognition, thus establishing an active relation between them. These factors
establish the close connection between the character of cognition and the character of learning. This is why, first we
need to analyze the views regarding this problem, especially of the authors who have studied this relation between
learning and cognition, especially the questions of the students in theory and practice
In order to easily understand the importance of the questions of the students and cognition, we will take a
look at Dewey’s opinion, who considers the connection to be an adequacy. If we take into consideration that the
beginning of a research is found in the so called “specific stimulus” (experience, problem, question), even if it does
not justify the distinction of the terms research and cognition, it turns out that each cognition is a research (also
learning as a specific type of cognition). Here we find the simple relation question – research (cognition – thinking)
(Dewey J., 1962), 532). Regarding this, Bruner points out that learning is an act of discovery. This is why, Bruner
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considers each method or procedure that leads the students towards their own discovery to be an efficient one. The
difference between those who try to discover something new in science and the students who try to find a solution to
a problem is “a difference only in the level, not in the type” (Bruner, J.S., 1976, 282).
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LONGITUDINAL DETERMINATION OF THE DIFFERENCES OF THE MOTOR
ABILITIES OF FEMALE STUDENTS AGED 10 AND 12
Marjan MALCEV1
Maja MALCEVA2
Abstract
The main goal of this research is to determine the motor abilities of a sample of female respondents aged 10 and 12, as well
as the differences in the motor abilities in this period. The knowledge about the periods of development of the motor
abilities of the students is one of the main constituents for the rational planning and development of a program for the
teaching process. Education, as a system, by default is orientated towards the students with average motor abilities, and
thus the syllabi are prepared according to their abilities. We hope that the results of this research, among other things, will
contribute for a better choice of teaching content in this area. Sample: The population, from which the sample is created, is
defined as a population of female respondents aged 10 (at the first measurement), and the same population of female
students at the age of 12 (at the second measurement). Sample of variables: 1) anthropological variables: height and weight,
2) motor abilities variables: sit-ups (PTP), tapping with a better hand (TPR), standing long jump (SD), running 5x10, and
forward bend on a bench (DPK), (EURO FIT – standards).Method of data processing: The central and dispersive statistical
parameters were calculated for each motor variable: arithmetic mean (AS); standard deviation (SD); the assessment of the
distribution of the results is tested by skewness (Sk); the homogeneity of the results is tested by kurtosis (Ku), minimal
results (Min); maximal results (Max), analysis of correlation and T-test for determining the differences of the arithmetic
means of the two measurements. By analyzing the central and dispersive parameters of the motor abilities, we can see that
the central and dispersive parameters, as general indicators of the motor abilities of the students and the calculated
measurements of variability indicate a relatively acceptable degree of homogenization of the distribution, i.e. it may be
assumed that the individual parameters of the respondents are within the limits of the allowed values. Furthermore, we can
notice statistically significant differences in the first and second measurement, as it can be seen from the results of the Ttest. This research confirms statistically significant differences in all of the covered variables. The differences in the motor
abilities of the first and the second measurement, in our opinion are due to functional, physiological and other changes,
which occur in this specific period of growth and development. We can positively influence the creating of the syllabi and
the planning of the teaching process for the subject physical and health education in the primary education by using the
acquired data.
Keywords: measurement, motor functions, longitudinal.

INTRODUCTION
Motor skills are numerous. They are a basic form of motor habits. Capabilities can be displayed to a greater or
lesser extent, and depend on the individual performance. Therefore, how much and how the capabilities occur
and recur individually, depends on the concept, their development and improvement [2]. Motor habits can be
developed under the impact of targeted information and thinking (cognitive functions affected).
Psychomotor (motor) skills are dimensions of the human personality, that participate in the successful resolution
of the tasks related to movement[3].
Each movement reflects some kind of motor skill. There is no motor skill that can be performed without a
specific form of movement. There is not one form of performed movement without motor addictive. This unity
is especially reflected in the learning of movements.
Motor habits or structure movement are partly innate, some are built upon and have effect throughout the entire
life. There are many built upon motor habits. They are created under different conditions and therefore - are
different. A various built upon motor habits can be upgraded with self-learning and experience[1].
The main goal of this research is the determination of the motor skills in the sample of same respondents, female
students aged 10 and 12, as well as the differences in motor skills. Knowing the periods of development of the
motor skills in students is one of the basic assumptions of rational planning and development of the teaching
process[3].
METHODS
Sample: The population which the sample is drawn from, is defined as the population of female students-200,
aged 12(100) and 10(100) from Skopje, R.Macedonia. Sample of variables:1) anthropological variables:
height(TVIS) and weight(TT). 2) motor abilities variables: sit-ups(POTP), tapping with a better hand (TPR),
standing long jump (SDAL), flexed arm hang (VISZ), running 5x10m. and forward bend on a bench
(DPK),(EURO FIT – standards).
1
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Method of data processing: The central and dispersive statistical parameters were calculated for each motor
variable: arithmetic mean (AS); standard deviation (SD); the assessment of the distribution of the results is
tested by skewness (Sk); the homogeneity of the results is tested by kurtosis (Ku), minimal results (Min);
maximal result (Max), analysis of correlation and T-test to determine the differences of the arithmetic means of
the two measurements.
RESULTS
The influence of the motor abilities on the central and dispersive parameters for each motor variable are
individually presented in Table No.1.
Central and dispersive parameters of the motor abilities
Table No.1 Table No.1.
Variable

Year

N

Mean

Min

Max

St.Dev

Skew

Kurt

TT

12

100

57,17

36,00

100,00

12,59

1,10

1,32

Weight

10

100

40,59

28,00

100,00

11,24

1,84

6,52

TVIS

12

100

162,56

154,00

175,00

5,67

,56

-,59

Height

10

100

142,44

134,00

155,50

5,75

,54

-,61

POTP

12

100

17,05

4,00

28,00

4,62

-,32

1,26

sit-ups

10

100

14,97

2,00

23,00

5,75

-,51

-,79

TPR

12

100

16,08

11,40

20,00

2,17

-,22

-,72

Tapping

10

100

13,10

9,00

20,00

7,46

-,30

,32

SDAL

12

100

144,60

100,00

195,00

21,42

,46

-,01

standing long
jump

10

100

118,70

80,00

162,00

23,97

,28

-1,08

VISZ

12

100

13,67

1,00

41,10

9,55

1,17

1,36

flexed arm hang

10

100

5,91

0,00

24,00

6,56

1,46

1,52

T5X10

12

100

24,96

20,79

31,41

2,25

,53

,46

running 5x10m

10

100

26,58

23,30

30,18

2,04

,15

-,94

DPK

12

100

21,49

8,00

31,00

4,33

-,37

,42

forward bend on
a bench

10

100

19,03

9,00

32,00

6,92

,30

-1,00
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The results given in the first variable (body weight), imply that the arithmetic average of the female respondents
aged 12 is AS 57.17, while of the respondents aged 10, AS = 40.59, i.e. female respondents aged 12, are heavier
about 17 kg, on average, than the 10 year old female respondents. Skyunis values for both ages are within
moderate symmetry, while the homogeneity indicates platikurtic form of distribution.
The arithmetic average (AS) of the second variable - body height, indicates a difference of about 20 cm. in favor
of the 12 year old respondents (AS = 162.56), or the 10 year olds are on average taller than the female
respondents aged 10 (AS = 142.44). The values of kurtosis (Ku) suggest a platikurtic homogeneity of results,
while the values indicate skyunis mezokurtic - symmetry of normal bell curve.
The variable - sit-ups, the respondents aged 12 have better arithmetic average values AS = 17.05, as opposed to
the values of the 10 year olds (AS = 14.97), by about 2 reps. Both subsamples present values within the normal
symmetry of the bell curve, while homogeneity (Ky) is indicating platikurtic distribution.
Differences in test taping with better hand, in terms of the arithmetic average of AS = 16.08 12 year old and 10
year old respondents AS = 13.10, indicate better results of the males for 3 strokes.
The 5th variable – standing long jump, we notice that the 10 year old respondents AS is 118.70, while the 12
year old respondents AS = 144.60, i.e. 12 year old respondents are better in the long jump from place for 26 cm.
than the 10 year old respondents. The homogeneity of results (Ky) in both subsamples has platikurtic form,
while symmetry with moderate asymmetry in both subsamples.
The 6th variable is very specific - flexed arm hang (VISZ) where the values of the skyunis indicate relatively
difficult test (Sk values over 1.00). Homogenous results indicate platikurtic shape - values of Ku. While the
arithmetic average suggests better results in the 12 year old respondents AS = 13.67, in comparison with the 10
year old respondents AS = 5.91, i.e. 12 year old respondents are better for 8 seconds than the 10 year old
respondents.
The differences are notable in the homogeneity of the results among the respondents from both subsamples in
variable 7 (running 5x10m.), among these, the results of the 12 year old respondents indicate mezokurtic-normal
distribution, and that distribution among the 10 year old respondents has platikurtic form. The value of AS of
the 12 years respondents is 24.96 while the 10 year old respondents AS = 26.58, respectively the 12 year old
respondents are 2 seconds faster than the 10 year olds, on average.
The test - forward bend on a bench, indicates better flexibility for 12 year old students (AS = 21.49), unlike the
10 year old male participants with arithmetic average values of 19.03, i.e. the 12 year olds are about 2 cm. better
than 10 year olds.
Correlation matrix aged10
Table No.2
TT

TVIS

POTP

TPR

SDAL

VISZ

T5X10

TT

1,00

TVIS

,70

1,00

POTP

,08

,30

1,00

TPR

-,03

,05

,38

1,00

SDAL

-,28

,05

,51

,45

1,00

VISZ

-,43

-,13

,16

,00

,65

1,00

T5X10

,30

-,02

-,29

-,43

-,64

-,42

1,00

DPK

-,23

,06

,23

,33

,51

,57

-,35

DPK

1,00

The results obtained from the correlation matrix (Table 2), correlation analysis, indicate a specific grouping of
(10 significant) coefficients of correlation. The median positive relationship between the variables body weight
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and body height, observed in the female examinees, level of always removed.70, and negative correlation with
VISZ on-.43. Positive correlation among variables noted in flexed arm hang and standing long jump to level
from .65. A negative relationship is observed between the variables in flexed arm hang and running 5x10m.,
level of -.42, SDAL -.64 and TPR -.43.
Correlation matrix aged12
Table No.3
TT
TT

TVIS

POTP

TPR

SDAL

VISZ

T5X10

DPK

1,00

TVIS

,49

1,00

POTP

-,30

,01

1,00

TPR

-,05

-,24

,32

1,00

SDAL

-,28

,32

,56

-,00

1,00

VISZ

-,51

-,15

,34

-,13

,50

1,00

T5X10

,15

-,14

-,59

,11

-,56

-,40

1,00

DPK

,10

,16

,04

,06

,16

,06

-,09

1,00

The results obtained from the correlation matrix (Table 3), correlation analysis, indicate a small correlation. The
median positive relationship between the variables body weight and body height, observed in the female
examinees, level of always removed.49, and correlation with VISZ on -.51. We can notice a correlation of the
variables standing long jump (SDAL) with the variables flexed arm hang .50 and T5x10 -.56, there is also a
correlation between the variables sit-ups and T5x10m -.59, and SDAL .56. Although speed has a negative sign,
it still has a positive correlation (inverse structure for speed, i.e. the minimum score is actually the best)
By analyzing the Central and dispersive parameters of the motor abilities, we notice that the central and
dispersive parameters, as general indicators of the motor abilities of the students and the calculated
measurements of variability, indicate a relatively acceptable degree of homogenization of the distribution, i.e. it
may be assumed that the individual parameters of the respondents are within the limits of the allowed values.
T-test
Statistically significant difference is noted at the level of 5% (p <.05) if the value of the T-test is 1.96 or more,
and if the difference is the level of 1% (p <.01) value of T-test was 2:58 and more.
By analyzing the results obtained with the T-test, we see statistically significant differences in all analyzed
variables (Table4-Table11).
There are also statistically significant differences noted in the measurement, indicated by the results obtained
with the T-test.
Table No.4
Mean
56,74

Std.Dv.
11,89

N

Diff.

Std.Dv.Diff.

t

df

P

TT
TT

40,00

9,57

100

16,74

15,88

10,54

99

,00

Mean

Std.Dv.

N

Diff.

Std.Dv.Diff.

t

df

p

Table No.5
TVIS

162,56

5,67

TVIS

142,44

5,75

100

20,12
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8,03

25,05

99

0,00
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Table No.6
Mean

Std.Dv.

POTP

17,05

4,62

POTP

14,97

5,75

N

Diff.

100

2,08

Std.Dv.Diff.

7,42

t

2,80

df

99

p

,01

Table No.7
Mean

Std.Dv.

TPR

16,08

2,17

TPR

13.10

7,46

N

Diff.

100

-19,32

Std.Dv.Diff.

7,60

t

-25,42

df

99

p

0,00

Table No.8
Mean

Std.Dv.

SDAL

144,60

21,42

SDAL

118,70

23,97

N

Diff.

100

25,90

Std.Dv.Diff.

30,58

t

8,47

df

99

p

,00

Table No.9
Mean

Std.Dv.

VISZ

13,67

9,55

VISZ

5,91

6,56

N

Diff.

100

7,76

Std.Dv.Diff.

11,52

t

6,73

df

99

p

,00

Table No.10
Mean

Std.Dv.

T5X10

24,96

2,25

T5X10

26,58

2,04

N

100

Diff.

Std.Dv.Diff.

-1,61

2,96

t

-5,44

df

99

p

,00

Table No.11
Mean

Std.Dv.

DPK

21,49

4,33

DPK

19,03

6,92

N

100

Diff.

2,46

Std.Dv.Diff.

8,07

t

3,05

df

99

p

,00

Conclusions
From the results we may notice that the distribution is within acceptable parameters, and the results are within
the arithmetic average for students of this age in the area of the Balkan countries. We observe a relatively high
number of correlations between specific variables, which in turn would allow us to effectuate them using PE[3]
exercises covering muscle groups in correlation to the corresponding motor activity. Especially significant are
the data obtained from the T-test which in turn indicate the significance of differences in motor skills between
the students of both groups.
The more in this period [4] should take account of differences and motor activities are practiced, especially in
the second part of the class when through various physical exercises influence the development of the
locomotion students the most.
The survey established statistically significant differences in all variables that had been treated. Applying the
obtained data can positively influence the planning and programming of the PE teaching process in the
elementary education.
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CULTURAL ACCOMMODATION OF ENGLISH TRANSLATIONS INTO ALBANIAN, ITS
RELEVANCE TO THE OVERALL TRANSLATION FUNCTIONALITY
Florim AJDINI1

Summary
This paper will focus on the role of cultural accommodation in translation of English fairy tales into Albanian and its
relevance in producing textual cohesion in their equivalents in Albanian. Given the fact that cultural accommodation in
translation is a very complex problem to the students of the English Translation Department at my home University, this
paper will aim to bring about finding a better approach to these phenomena. It will be based upon a research carried out for
a semester, relaying on a gathered rich data base, which will reveal translation cultural accommodation and equivalence
difficulties related to these translated stories produced by the students of the 3 rd and 4th year. A special focus will be put on
the impact that an inappropriate cultural accommodation of a text passage or paragraph may have in the target language
text cohesiveness, such as the case in the Albanian language. The main research method used for this purpose is the
comparative one focusing comparison research activities of cultural terms between the Original text and the Target text in
Albanian, aiming to reveal all cultural particularities and expressions and matching their equivalents with the target
language, which in this particular case is the Albanian. The analysis carried out is predominantly comparative as the nature
of the fairy tales is such that in translation theory and practice, requires a degree of a maximum cultural adaptation between
the languages in combination. This approach aims to reveal some individual as well as the common negative and positive
features, that various approaches used for this purpose, may impact the overall Albanian translation cohesiveness of the
paragraphs and even the text as whole. The fact that there are translations which have been done avoiding this basic
translation feature, is enough to show to the students and all those who in one way or another deal with this task, to find the
best way in establishing it in a functional way, making the message flow spontaneously from ST to the TL. The paper will
also shed some more light on the skepticism that cultural accommodation in translation triggers between the learners,
aiming to establish a practical approach for these students, all in order to eliminate the loss of the overall meaning of these
tales in translation. This would contribute towards a better message transfer from SL to the TL of the works to be translated
as cultural accommodation to modern dynamic translation developments, requires a better and more functional transfer of
cultural particularities from one culture to the other, contributing this way to an eventual enhancement of the literary and
other works in general.
Key words: translation, equivalence, cultural accommodation, cohesiveness.

INTRODUCTION
Being a native speaker of one or two languages, as well as having good language command in one two or more
languages, does not necessarily mean that one can be a good and well formed translator. This is an issue which
has always been disputed between linguists and scientists across the ages of the human civilization. The issue
comes even more disputable when translators have to deal with cultural accommodation of a story in SL to be
equivalented to TL. Thus, the hypothesis this paper has set to answer is dealing with; whether cultural
accommodation helps preserve the style and the overall originality in the target-text, how much the
inappropriately equivalented cultural values in literary texts influence the target reader, as well as what’s the
nature and the typology of factors influencing cultural accommodation while translating from English. With the
birth of the new linguistics disciplines during the late XIX-th century, such as text linguistics, text engineering
as well as the formulation of translation as a specific study discipline, the concept and the approaches regarding
the definition of translation as an independent discipline changed forever.2 Namely, translation became one of
the most complex linguistic endeavors which needed to be completely viewed from another perspective
primarily based upon combination of both, theory and its implementation in practical terms. In this constraints
translator must pay a very careful attention to an appropriate transmission of the whole text message, being all
the time overcome by the so called cultural repairs in translation and the overall cultural accommodation of
cultural elements of one culture towards the other. It’s only within these constant and well functional translation
practical and theoretical circumstances, that accommodation of cultural particularities of a given civilization can
be imported to the other culture as well accepted and fully comprehended by the target a given translation is
intended to serve. 3 An appropriate introduction of translation as a process of the overall meaning transfer from
SL towards TL, has always represented a complex issue which, in cases when cultural accommodation was not
performed properly, translation works were illogical, nonfunctional and faraway from the publics’
comprehending capacity. This is not really the case that a good reader would like to see, neither a work that a
good translator would like to perform. Although we all are aware that cultural elements found in an OT, are
1
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always situations which make translator’s work even harder when it comes to picturing the original situation
with words in his or her language. The richer the picture culturally, the easier and more complete the message
transmission into the readers language; this has always been the translator’s intention in performing this
business in a proper way. Reaching this point has always been a very hard task, which can be attained through
years of hard work and good practice and professionalism of a translator. It is a matter of art which requires high
degree of sensitivity towards cultural issues transmission into another language, it is an issue which needs
among linguists and scientists requires continual and deep research focusing the problem in an appropriate way.
BACKGROUND TO THE STUDY –THEORETICAL AND PRACTICAL CONTEXT IN CULTURAL
ACCOMMODATION
In this section I’ll be discussing research activities seen from theoretical point of view, regarding
cultural accommodation, as to what so far has been done in this regard, and how this can be related to the
current situation regarding the problematic. How the phenomena was treated and dealt with so far, and what are
the links which may be put into function to improve and advance the cultural accommodation in translation
matching the findings and the theory and practice discussed in this paper. In this regard it is necessary to
mention that so far and across the ages, numerous studies and research regarding cultural accommodation in
translation have been done. Given the fact that this is a complex research problematic which generates full of
research opportunities, many of famous linguists and professional translators, have come up with highly
constructive conclusions, which nowadays represent a variety of techniques, know how knowledge, which in
many ways give translators good ground to be based upon in order to perform their work professionally and as
required by the reader, getting the product as close as possible to them and making it familiar to them and their
culture. The issues dealt with are predominantly encompassing the problem as unique and made up of several
factors working together as one. This means that in the focus have been the types of accommodations such as;
aesthetical, ideological, collocation and cultural accommodation. Fulfilling each other, make translated works
more concrete, logically functional and fully compatible to the message in the OT. All four of them have in a
clearer way emphasized the fact that a faithful word for word translation and cultural accommodation are
clashing to each other making the process impossible. Given the fact that the phenomena is found in all types of
written works but most it can be found in fiction and literary works, the research activities regarding the
phenomena have been dealing with each one of them in separate ways. Such an approach was chosen as these
types of accommodation in translation require a very specific approach which imposes a solid knowledge from
history, linguistics, civilization etc., imposing this way a wide knowledge horizon the translator needs to have,
all in order to perform a full cultural accommodation process into the TL. In this regard I would recall the
precious research works of the famous founders of these theories such as According to Nida and Taber, cultural
translation is "a translation in which the content of the message is changed to conform to the receptor culture in
4
some way, and/or in which information is introduced which is not linguistically implicit in the original.
DATA COLLECTION AND ANALYSIS / ANALYTICAL CATEGORIES (METHODS)
The target group of this paper is students of the III rd and IV th year of the Department of Translation
at my home University. This research paper is based on four translations of different authors made by the above
stated students. They include two short stories with holiday background and two fairy tales, all four translated
from English into Albanian. All of them have English roots and include English habits, English traditions,
English shared beliefs and English holidays. For this purpose, two short stories have been chosen, consisting of
festive elements regarding the holidays that are being celebrated; these are in fact holidays which are not being
celebrated by my community. In this case I have to deal with unbalanced society items and cultural mismatch.
The reason that these two short stories with a specific background have been chosen, is the possibility to identify
and see how target students perform cultural accommodation into their mother tongue which is Albanian. Given
the fact that there is now way to avoid this phenomenon, the works done are reflecting a variety of techniques
and approaches to find cultural elements equivalents in Albanian. The works have been compared and analyzed
in terms of fake and true equivalents found. The degree of equivalency has been measured aiming to identify
whether cultural accommodation has been performed appropriately. There has been collected a variety of data
classified in three different groups. The first group consisting of information dealing with well adjusted cultural
equivalents, the second one dealing with information reflecting inappropriate cultural content to TL,
incomprehensible by the target public, and the third one including information found in dictionaries, as an
alternative used by these students to deal with the cultural difficulties imposed by the OT. In focus are two
fairytales of Grimm’s brothers, the famous Cinderella and The Frog Prince, taken from the very roots of
German culture except helping students to find the factors that influence cultural accommodation, they intent to
localize the influence that these fairy tales have had in both societies and cultures, English and Albanian. All

4 Nida, E. A. & Taber, Ch. R. (1969) “The theory and practice of translation: Fourth Impression.”Leiden, the Netherlands: Koninklijke Brill
NV. p. 209
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four literary texts except being translated and accommodated are being analyzed syntactically, semantically and
aesthetically. To achieve this research approach intensive calculations of cultural elements or words which
contain cultural habits and elements have been counted per each single translation and for the total number of
these elements in all analyzed translation. Each OT work contained form 6-8 cultural elements which cannot be
easily equivalented into Albanian, or simply can be equivalented but the equivalents do not really produce the
same cultural effect and they cannot really match the content they convey in English into Albanian. The total
number of these elements has been counted per group and per produced translation. As each of the two groups
consists of 35 translations, the total number of translations mounts to 70 items. Each item consists cca 6-8
cultural elements to be equivalented in Albanian. The total number of these elements per group mounts to 245
per each group and the total mounts into cca 490 cultural elements equivalented in Albanian. The reason for
doing so is to have an overall review of their structure in English and Albanian and the influence that it may
have in the overall cultural accommodation the works are reflecting in general. The focus during this
calculation operation has been put on the overall number of correct and acceptable cultural elements used per
group, per translated text and for the total number of these elements successfully conveyed in Albanian. There
are no instruments, questionnaires, surveys or observations used. The overall analysis has been carried out
being based on the translations as a source of information supplying the overall research database.
ANALYSIS -ISSUES IN THE FOCUS (THEORETICAL / PRACTICAL)
The research analysis, generally has aimed to detect, identify and define elements of cultural difficulties and
their overall impact concerning the overall message transfer from SL to TL. The intended features have been
closely watched in terms of the impact the trigger in several important linguistic segments involving; grammar,
syntax, semantics as well as lexis. This approach has proved to be rather difficult for the very fact that in order
to reach fruitful research results, at first hand it has to be based upon the level of difficulties some of the
elements including cultural particularities of English provoke during translation process. Given the fact that
these tales have been previously translated from different languages, there is confusion among students as to
what the characters should be named. These circumstances in given cases have hampered the appropriate and
efficient matching of some of the main characters as well as their relations to the actions they perform within the
tales they are found. In order to overtake these difficulties the students participating the 1st group identified as
having higher language proficiency, have recalled the stories they have been familiar with at elementary level or
high school, which as an approach has helped them easily to name a given character as it would be expected
from the public. This means that their approach generally is characterized by a semantic flexibility in the
translation process, introduced through compliance to the previous familiarity with these characters. Practically,
this means that Cinderella has been equivalented as Hirushe or in some cases Vajza jetime, which in Albanian
means orphan girl. This approach is known to work being constantly monitored by some degree of adaptation,
which is one of the reasons why these group’s translations are more functional logically, thus comprehensible
and closer to the public. To give a clearer picture as to what impact might have an inappropriately performed
cultural accommodation; the main research aims have constantly been overcome by the tendency of proving
the main hypothesis as well as the sub-hypothesis stated:


Have identified the scale cultural accommodation in terms of making the reader to understand, accept
and trust the target-text from the source culture,



Have assessed the relevance of cultural accommodation as one of the factors of an effective translation.



Have investigated and found the factors that influence cultural accommodation.

The questions which generate the most constructive answers in this regard are the ones such as; how high is the
language proficiency of the 1st group of students, what’s the scale of message transfer languages ability and
background knowledge regarding the stories students perform while finding the appropriate semantically and
syntactically equivalent in their mother tongue, what’s the approach they chose and on the other hand how do
the other two lower language skills’ students perform when doing the same. All the time focusing the issues
such as literary and free translation based on high degree of adaptation. Another discussed issue is the one
dealing with the degree of adaptation used by the tested students and its impact in the implementation of the
overall translation cultural accommodation. All translation cultural accommodation implementation has been
monitored via the following flow at the level of main linguistic text meaning transfer operations:
The first factor is directly related to the student as an unskilled translator, in terms of his/her cognitive skills,
personality and personal “style”, working memory capacity, willingness and flexibility to take risks by
anticipating, preferred vocabulary as well as syntax, etc.5 No doubt as an operation, this approach has proved to
be very complex and hard to be implemented with the major part of the tested students, as it’s constantly been
5 Newark, DE: International Reading Association 181-219
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overcome by their overall language skillfulness and proficiency in English as well as in Albanian. The other
methodological difficulty represents a variability in the informational density of the sentences in the texts to be
translated regarding the potentially problematic segments, such as a possible false start, a word with no obvious
target-language equivalent or another problem trigger, which in a larger part of the texts has been followed by
medium and weak overall transfer meaning, characterized with low informational density covering the whole
produced translation.6 With the major part of the tested works, the students who have done the translations, have
performed to be no longer under heavy cognitive efficiency during the process, which in many cases is the
reason triggering the so called loss of the overall cultural adaptation process implementation while translating.
In this regard, and in these translation activity circumstances, a significant effect may be found in
larger translation samples containing more than 300 words. However, the identified phenomena, does not apply
to all tested student groups, as with the higher language proficiency students, the operation regarding the overall
cultural adaptation implementation process, works significantly better in all four segments, mentioned
previously. This is how the overall translation meaning operation transfer looks like with the first two groups of
translations:
Fig.2. Cultural accommodation and its impact in the overall meaning transfer from ST to TT

In practical terms, seen from the theoretical aspect, the overall process of meaning transfer from L1 to
L2, with these works, has resulted to make less sense for the reader, as the cultural accommodation with the 2nd
student group translations shows to have been defocused from the main OT message to be transferred to the TL,
i.e. Albanian. This means that their product, given the impact the lower language proficiency this group has, it
has defocused the core meaning from the attention of the reader, in the figure above shown as peripheral
information. This is due to these students’ inability to accommodate the cultural elements in their mother
tongue. In this regard, if we take a look as to what happened to the translations done with student group 1, we
will see that cultural accommodation with this group, shows a better performance as it has been better addressed
by focusing the attention on the main OT cultural messages to be transferred to the TL, i.e. Albanian. In this
context, the process has been constantly monitored by a functional control of finding and matching the right
cultural elements between the two languages, balancing them from the cultural, semantic and syntactical point
of view. This means that their product, given the impact the higher language proficiency this group has, it has
focused the core meaning from the attention of the reader, in the figure above shown as central information.
This is due to these students’ ability to perform an efficient cultural accommodation of cultural elements,
offering them closer to the readers of mother tongue.
CONCLUSIONS
As suggested by Hanlon, fairytales are enjoyable and also meaningful. They show a culture’s values,
history, and even experience. They are rich in term of language and less grammatically complex of other forms
of literature.7 However, in translation they have continually triggered difficulties of different character, making
the translator search for the culture as well as for the civilization of that specific people where the translation
originates from. As the fairytales, are in the focus of this paper, according to the research results, they have
proved that they may also lead to intercultural mismatching, which in many ways impacts negatively the
translation functionality and logics. As language and culture are inseparable, the language used in translation
must give description on how a specific ethnicity, group or community think and act. Translators must locate

6 U.P.Vermeer, Hans J. Skizzen zu einer Geschichte der Translation. (2 vols., from Mesopotamia to Old English and early
German) Frankfurt am Main: Verlag für interku- lturelle Kommunikation, 1992. p.78
7Halliday, Ruqayia (1984 ) Coherence and Cohesive Harmony, In James Flood ( ed. ) Understanding Reading
Comprehension
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and organize information about the target culture so they can respond to the different cultures appropriately.8
From this perspective the analysis carried out has shown some important theoretical as well as practical
elements in terms of putting into place some functional approach by putting into function both, previous cultural
knowledge gained in previous education and the language proficiency they have while attending the course of
translation. This is an approach which unfortunately has not been used by the major part of the tested students.
Seen from the practical point of view, this can be explained by the case of denoting the personality of the
character poor ‘Cinderella’, where have been found two words that do not have an equivalent in Albanian, at
least not in the standardized language. These words are stepchild and stepsister. In everyday non – formal
communication we use the phrases fëmijë i gjetur for the first one, and gjysëm motër for the second one. These
phrases translated in English would be a found child for stepchild, and a half sister for stepsister. In literary
circle, it is difficult to find these two expressions, especially the first one. In the translation of ‘Cinderella’ I
have not translated them, whereas I have accommodated them. In fact I have not used any word that denotes
stepsister but I have arranged the sentence in that way that it is understandable that we are talking about
Cinderella’s half sisters. While, for stepchild, taking in consideration the situation in which it is used I have
accommodated it like this: ‘Vajza e shkretë pa nënë’; In English, literally translated, it would be ‘the poor girl
without mother’. If according to Nida and Taber, cultural translation is "a translation in which the content of
the message is changed to conform to the receptor culture in some way, and/or in which information is
introduced which is not linguistically implicit in the original".9 After elaborating the entire field on which this
investigation is based on and facing the biggest linguists and their approaches, I am serving now my translated
and cultural accommodated text out of which elaborations I am drawing conclusions. It is understandable that
no two lexicons can have the same amount of words. Even if we expect that the numbers would approximately
be the same, the words would certainly not.
Thus, the only solution is accommodation. 10Since we have to deal with the lexicon of a particular
community and that community certainly owns its own values and beliefs, we have to deal with cultural
accommodation. However, no matter how hard we try to carry out a perfectly cultural accommodation in
translation, the phenomena has proved that this is a very complex task even for good and well skilled translators.
It is involving a variety of elements from different segments of culture, language, civilization, style, ability to
translate and many, many other relevant intellectual potential to make it work the way a translator might want
work. It is a problem which to researcher represents a Mecca of research endeavors and challenges which can be
done in many ways and from different point of view.
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MULTICULTURALISM AND INTERCULTURAL VALUES IN EDUCATION
Emil SULEJMANI1
ABSTRACT
This scientific discussion about multiculturalism and intercultural values in education has a goal to support the theory that
in order to promote intercultural values in education, it is necessary to cultivate multicultural aspects, models, peculiarities
and characteristics in the social environment and life.If we observe this from the perspective of social cohesion, we may
surely conclude that culture, amidst the individual and social identity, is the main component in the understanding of the
group identity. The influence of culture, on certain directions of the social processes, has been very important and crucial in
any given period of the development of the social dynamics and dialectics.
Multiculturalism as a term is explained as the cultural diversity of the communities, and it does not only refer to the ethnic
or national cultures, but also to the language, religious and socioeconomic differences. Interculturalism viewed from an
analytic - synthetic aspect is a dynamic term which refers to the principle of establishment and development of relations
among the social groups which belong to different cultures. The main characteristic of interculturalism is the different
cultures in society to live in interaction. It is also a belief, that the people from different cultures can and should have the
opportunity to connect and acquire practices from each other.
In order to reach the modern social values, the education system must take into account the multicultural character of
society and contribute for a positive interaction among the different cultural groups. With this, education is punctum saliens
for the society in question. If we succeed to create these models of intercultural values in the education process, then we
will surely take on the challenges of the modern innovative tendencies for transformation and modernization of the overall
education system. Integrated education in the multicultural societies is a new model which is an example of a new concept
for all ethnicities, and at the same time, it is a reflection of the future modern education systems in all countries.
Keywords: culture, multiculturalism, interculturalism, education, integrated education, society.

CULTURE AS ASSOCIATIVE POWER OF SOCIETY
One of the basic historic objectives of the development of human society, apart from creating means for life,
was creating cultural values, with which people have become what they are, and have justified their life purpose.
There is something that cannot be measured with anything, It is sublime and cannot be compensated, It is
culture. With a modest, direct expression, that is more concrete and clear, it is called humanity. Culture has two
components: the traditional norms, beliefs, values and behavior, on one hand and on the other hand is the
individual who with his interaction actively influences the changes of the cultural traditions and who tries to
become the basic impetus in the change of the traditional elements of culture.
Many theories and definitions refer to the term culture, either from philosophical, anthropological,
psychological, or sociological aspect, depending on the scientific and research connotation. As a generalized
whole, the history of culture is at the same time the history of mankind. All dialectical laws and processes of the
historic and civilization development are dialectical process of the culture of mankind, as well. The most general
definition of culture from the aspect of anthropology is “all that which is created by society and exists as a
consequence of the intellectual and physical work …”. From a sociological aspect “Culture is a system of
values, norms, and behaviors that are manifested in everyday life”. There are many other definitions of culture
that define it in different ways, for example: “Culture is the overall sum of characteristics of the members of a
particular society, through which they recognize each other, and which make them different from people who do
not belong to the same society”.2 Culture is also defined as “a sum of spiritual, material, intellectual and
emotional models of a society or a group of people, and their art, literature, lifestyles, ways of coexistence, the
system of values, traditions and beliefs”3.
If observed from the social cohesion perspective, we can surely stress that culture is central in people and their
social identity, and this is the main component of understanding the group identity. When we think of culture,
we bear in mind all factors that shape the individual ways of thinking, beliefs, feelings and activities of the
members of a society. Thinking about culture always leads to thinking about the relations between cultures, i.e.
their interaction. The cultural differences that we perceive among people enable us to become aware of the
existence of the cultural diversity.

1

University “Sts. Cyril and Methodius” – Skopje, Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje.
emilsulejmani@hotmail.com
2

UNESCO (1992): International Conference on Education, 43rd Session, The Contribution of Education to Cultural
Development, p.5. §10
3
UNESCO: Universal Declaration on Cultural Diversity (2001).
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Culture is related to mankind in the same way as the subject is related to its attributes, and history to its
processes. There is no culture without people, and vice versa, there are no people without culture. The pillar of a
culture consists of the behavior and interaction of the people, regardless where they may be: in the family, the
environment where they act, society, nature. How do we obtain and develop culture? Only through work and
acts.
Each culture is learnt, it is not inherited biologically. This is why, the anthropologist Ralph Linton states that
culture equals “the social inheritance” of mankind. While growing up, people learn their culture, and the process
which transfers culture from one generation to another is called enculturation (Haviland, 1999: 39). Through
enculturation people obtain knowledge for the socially acceptable way of satisfying certain biological needs, so
that we can tell apart the needs that we know and the ones that we learn. Each culture defines the approach to
these needs in its own way. Conrad Phillip Kottak stresses that enculturation is a process, in which the
individual learns the accepted norms and values of the culture or society, in the place of his or her surrounding
and living. The individual can become an accepted member who meets the necessary functions and roles in the
group. Most importantly, the individual knows to establish the context of the boundaries and accepted behavior,
what is acceptable and what is not within a society. It helps the individual to play his or her role in the society,
and to know what acceptable behavior is in that particular society and way of life.
The society has a strong associative power that brings the individuals together, each having own needs and
interests. If society is to exist, it is necessary to organically connect to the cultural elements of its members,
adhere to its cultural standards and obtain forms of social acceptability.
THE MULTICULTURAL SOCIETY AS A CONDITION FOR INTERCULTURAL EDUCATION
Multiculturalism is a cultural diversity of the communities, as well as policies that promote this diversity. As a
descriptive term, multiculturalism is a fact of cultural diversity and the demographic composition of a particular
place, sometimes at an organizational level, for example: schools, suburbs, cities or countries. As a normative
term, multiculturalism encourages ideologies and policies that promote diversity and which support its
institutionalization. In this sense, according to Kevin Bloor, multiculturalism is a society of human life and the
desire of people to express their identity in a way that suits them (Bloor, 2010:272). Multiculturalism as a term
is explained as the cultural diversity of the communities, and it does not only refer to the ethnic or national
cultures, but also to the language, religious and socioeconomic differences. Multicultural ideology and
multicultural policy differ a lot, according to Thomas Harper, the multicultural ideology supports the equal
respect of the different cultures in a society, whereas the multicultural policy supports the promotion and
cultivation of the cultural differences (Harper L. 2011:50).
According to Jean Louis Calvet, a writer and a human rights activist, there is not a single monolingual country
in the world. The world is multilingual and that is a fact (Calvet, 1995:47), which is a common human fate, from
which are occurred and multicultural societies, that are characterized by diverse cultures arising from ethnic or
religious groups.
In the multicultural societies, without a doubt, there is a great need to implement the elements and components
of the subjects and functions of multiculturalism in all curricula of the school subjects, because the position, role
and influence of the modern school will contribute to change the social awareness of each individual, regarding
the existence of other cultures, and their recognition and respect.
Namely, in order to achieve the multicultural values in a society, it is necessary to respect other cultures,
because all existing cultures deserve equal respect. According to Parekh (Parekh, 2000:176-78), a culture has
two dimensions. One of them is the content and character of the culture of the community, and the other is
determined by the community itself. From this, we can conclude that each community has the right of its own
culture and the right to cultivate it. This follows that each community has a right to their culture, at the same
time, this culture is equal to all other cultures existing in the society. Cultural pluralism, which is equal to
interculturalism needs to exist in a society in order to achieve this principle and determinant.
The term multiculturalism is considered as a new process, which is exceptionally orientated towards positive
evolution of the cultural traditions and ethnic identities, especially of those social groups, which are not the
majority in heterogeneous societies. In the last decades, ideologies and theories were formed, referring to the
multicultural societies and their way of approaching the cultural needs of the different ethnic groups and their
demands for greater participation in a society, overcoming the social inequality, as well as legal allocation of the
state resources.
MULTICULTURAL AND INTERCULTURAL EDUCATION
Interculturalism provides understanding and collaboration among the members of different cultures and nations
and Its goal is to decrease or eliminate the prejudices and stereotypes regarding other people. The main starting
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point of interculturalism is relativistic: the values of other cultures should not be valued according to the
standards of one’s own culture.
The education system plays a crucial role in the democratic societies with multicultural environment, based on
the idea of pluralism and interculturalism. A key goal of education is improvement and strengthening of
democracy in the community and the cultural cohesion of the social group. A starting point of an education
system should be the multicultural character of the society. It should make efforts to actively contribute for a
peaceful coexistence and positive interaction between the different cultural groups.
Apart from a successful verbal and nonverbal communication, the basic demands of the intercultural
competence are sensitivity and self-awareness, i.e. understanding the behavior of others as their way of thinking
and point of view (Hrvatic, Pirsl, 2005:257). Intercultural sensitivity is not an inborn human characteristic – it is
an acquired one. Intercultural sensitivity is the ability to realize and recognize the existence of different points of
view, which enable acceptance and recognition not only of their own cultural values, but also the cultural values
of others. Intercultural sensitivity is very important for the life and work in a multicultural society. People differ
in their ability to recognize and accept the cultural differences. Bennett describes the stadiums, which people go
through when they face the difficulties of meeting other cultures in the Developmental Model of Intercultural
Sensitivity. The treatment of cultural differences ranges from the stadium of denial of differences, i.e.
ethnocentrism, to the stadium of identification and recognition of the cultural differences, which Bennett calls
ethnorelativism. Bennett’s Developmental Model of Intercultural Sensitivity is characterized by three basic
stadiums of ethnocentrism and three stadiums of ethnorelativism. There are several developmental interstadiums in the frames of each stadium.

1

ETHNOCENTRISM
2

3

4

ETHNORELATIVISM
5

6

Denial of
difference

Defense against
difference

Minimization of
difference

Acceptance of
difference

Adaptation to
difference

Integration of
difference

Isolation
Separation

Belittling
Superiority
Reversal

Physical
Universalism
Transcendental
universalism

Behavioral
relativism
Value relativism

Empathy
Pluralism

Contextual
evaluation
Constructive
marginality

Stadiums for development of the intercultural sensitivity (Bennett’s Model)4
The education system should provide successful promotion and development of the intercultural competences of
the citizens of the social community. Generally, there are two concepts of multicultural and intercultural
education:
-

-

Multicultural education covers the education practice, which specially meets the education needs of the
social groups, which belong to different cultural traditions in the society. By teaching about other
cultures, multicultural education facilitates acceptance and tolerance of the other cultures present in a
heterogeneous society.
Intercultural education covers education practice, in which the individuals who belong to other
cultures, regardless if they belong to the majority or minority, acquire a habit to establish a
constructive interaction among them. Intercultural education strives to overcome the passive
coexistence and its main goal is to create a developed and sustainable way of coexistence in a
multicultural society.

Intercultural education promotes the introduction of important elements and components about the history,
traditions, language, religious and cultural characteristics of the ethnic groups which live in multicultural
societies, development of mutual understanding, mutual respect, equal possibilities and anti discrimination. This
means that cultivating a multicultural environment in a society is necessary for the realization and promotion of
the intercultural values.
According to Ouellet, intercultural education strives to promote and develop better understanding of the cultures
in a modern society, to improve the ability of the people, belonging to different cultures, to communicate and
build a more flexible relation towards the cultural diversity in a society, to make the people more willing to

4

Quoted on page 29, Paige, Michael R. (1993) “Education for the intercultural experience”, Yarmouth: Intercultural Press,
Milton J. Bennet wrote the chapter: “Towards ethnorelativism: a developmental model of intercultural sensitivity”
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actively get involved in social interaction with people who belong to other cultural environments and identify
the basic characteristics of human nature, as something that is common for everyone (Ouellet, 1991:147).
First of all, intercultural education demands all individuals to be familiar with their own culture and cultural
values, that develops skills to understand other cultures. This process is a great challenge, in which the
education plays a crucial role in the creation and support of the development of the necessary intercultural skills,
abilities, values, and knowledge which are necessary for living in a multicultural community.
Namely, in order to achieve this most elevated social value, the schools need to implement integrated education,
which is a new model and concept for all ethnic communities in multiethnic environments, and it is also a mirror
of the future modern education system in all countries. This education model cultivates, supports and integrates
all multiethnic values, the multilingual, the education, and the progress of all students, parents, employees and
the community through harmonic relations established on the respect of the differences, thus building a cohesive
multiethnic society. The intention of a quality integrated education is the creation of modern and effective
education institutions, which will promote multiethnic values, positive emotional climate and constructive
communication.
SUMMARY
Intercultural education must be fully present in schools, as well as the society (vertically and horizontally) if we
want welfare of each human being. Intercultural education provides the students to acquire with knowledge and
skills related to cultural diversity, and improves interaction, thus resulting in development of the awareness for
the necessity of the intercultural education and the need to overcome stereotypes and prejudices as limiting
factors, as well as the role of the teachers in this context. This is supported by the fact that in multicultural
societies, the intercultural education is increasingly prominent in the education process of the children, students
and young people.
The most recent announcement by UNESCO for the cultural diversity and intercultural dialogue highlights the
importance of the intensified relation between education and the cultural diversities. The principles of quality
education cannot be realized without this relation. UNESCO defines the cultural heritage as an important pillar
of a society, because culture is an essential component of human life.
The director of the Nansen Dialogue Network, Steinar Bryn, makes an interesting statement – integration is
defined as mutual respect of the differences. When we learn from each other and understand each other, we get
closer to each other, and we keep our characteristics. This is necessary in order to build a stable society with
equal opportunities for all citizens…
Intercultural education is a new model, which is an example of a new concept for all ethnic communities in the
multiethnic communities and it is also a mirror of the future modern education system in all countries. This
education model cultivates, supports and integrates all multiethnic values, the multilingual, the education, and
the progress of all students, parents, employees and the community through harmonic relations established on
the respect of the differences, thus building a cohesive multiethnic society.
BIBLIOGRAPHY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bauman, Zygmunt, (1973) Culture as praxis, Routledge and Kegen Paul, London and Boston.
Benet, J.M., ”Towards ethnorelativism: a developmental model of intercultural sensitivity”.
Bloor, K., (2010). The Definitive Guide to Political Ideologies. Author House.
Bruner, Dz., (2000) Kultura obrazovanja, EDUCA, Zagreb.
Harper, L. Th., (2011). Dialogues in Urban and Regional Planning, Volume 4, Taylor & Francis.
Haviland A. W., (1999) Cultural Anthropology, Harcourt Brace College Publishers (ninth edition)
Hrvatić, N., Piršl, E. (2005), Kurikulum pedagoške izobrazbe i interkulturalne kompetencije učitelja, Pedagogijska
istraživanja 2.
Kalve, Zh.L., (1995) Rat među jezicima, Bigz, Belgrade.
Michael R., (1993) Education for the intercultural experience”, Yarmouth, Intercultural Press
Ouellet, F., (1991) L’ Education interculturelle - essays sur contenu de la formation des maitres, Editions
L’Harmattan, Paris
Parekh, B.,(2000) Rethinking multiculturalism, Cultural Diversity and political theory, New York.
UNESCO (1992): International Conference on Education, 43rd Session, The Contribution of Education to Cultural
Development.

13. UNESCO: Universal Declaration on Cultural Diversity (2001).

195

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

CULTURAL AND PSYCHOSOCIAL DETERMINANTS OF THE VERBAL
ABILITIES OF CHILDREN: THE ROLE OF THE EXPERIENCE IN THE FAMILY AND
ENVIRONMENT

Lulzim MURTEZANI1
Abstract
The attitudes of the parents regarding the achievements of their children vary from culture to culture. In
cultures where the individualist orientation is predominant, the parents are more liberal in regard to the school results in
comparison to cultures with collectivist orientation. Depending on whether the success of the individual is considered to be
a result of the innate dispositions or the invested effort and discipline, the education philosophies and practices are different
in families with different cultural backgrounds. According to the different interpretations, some families continuously
monitor the children at school and at home, which always enables the parents to be close to their children, while some
cultures promote greater tolerance regarding the achieved level of success of the children, relying on the innate premise of
achievement.
As a result of this understanding of the success of the individual, in regard to the natural sciences subjects, the
achievements of the students from a collective cultural background are significantly greater in comparison to their peers
from individualist families. However, regarding the art subjects, the latter achieve significantly greater success.
Consequently, parents have culturally colored expectations regarding the school achievements of their children.
Nowadays, psycholinguists emphasize that both, the factors with biological nature (nervous system, etc.) and the
environmental factors (cultural), i.e. the social interaction with adults, are important in the process of speech acquisition.
Intertwined with each other, they result in different experience of the children during their mother language acquisition. If
these experiences are continuously stable and positive, there is a greater probability for the development of quality verbal
competence of the child, i.e. the student.
Studies show that a stable family and school environment with a predominant climate of genuine social and
psychological relations between adults and children is a key factor for the great accomplishments in the sphere of
expression. On the contrary, the undesirable circumstances in the family and the environment, which result in ignorant
attitude towards children, trauma and violence, render the children’s language abilities delicate.
In light of these external and internal influences, this paper will elaborate on the matter regarding the treatment
of children in the function of stimulating their verbal abilities from a psychological, theoretical aspect (Skinner, B.F.,
Chomsky, N and Bruner, J.).
Greatest attention will be dedicated to the role of the social-psychological premises of developing verbal
abilities with a special emphasis on creating a rich language environment in the family and school, as well as the basic
styles of language acquisition in children: referential and expressive. We will also look into factors such as the order of
birth, gender and the social layers of the parents.

Keywords: education philosophies, social interaction, , rich language environment, referential and expressive
style.

INTRODUCTION
The ability for verbal and nonverbal communication is an important segment of the behavior of the
individual. The process of communication is a process of exchange of information, which includes a wide range
of data, symbols, emotional states, knowledge, messages and different ideas.
The words we say, write or express in the form of gestures and the ways we combine the words, while
thinking and communicating, is a reflection of the human thinking process. People have always emphasized
their verbal abilities, stating that the speech – language, is what distinguishes them from the other living beings.
Since language has the power to influence the way of thinking, the process of forming the register is an
important part of the education (Murtezani, 2006).
According to the retrospective approach of the psycholinguistic development, in order to understand
the nature of the language learning process of the children and the students, researches should be carried out
about their language experience from the youngest age. In this context, the question about how most children
succeed to learn the mother language with ease, even without texts or an instructor, is always intriguing. The
universal trends regarding the adoption of speech, highlight the innate dispositions of the children on one side,
and also the differences in verbal expression, according to the number of learned words and adequate
articulation, which suggest cultural influence, on the other.

1
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According to the previously stated, the subject of our analysis is the complex nature of the speech of
the children, both from a theoretical and a practical aspect.
Some theories related to the speech development of the children
The people who study the development of speech are not definitely certain how it is accomplished. The
academic debates on this issue have produced certain theories which elaborate on this delicate phenomenon,
characteristic of the human beings. Some theories emphasize the important role of learning with rewards
(Skiner, 1957), where the parents are the ones who reward the correct articulation of the words; other theories
(social-cognitive) indicate the role of imitation in language learning. However, it seems that another explanation
was needed, which was produced by the Chomsky’s psycholinguistic theory (Chomsky, 1965). According to
this theory, children, all around the world, have a neurological basis of a universal grammar for learning the
language of the adults. Later, the view by the acclaimed Piaget (Piaget, 1971) also became popular, according
to which, the development of speech does not result in a single specific biological table matrix, but several, due
to the innate cognitive structures.
When the children enter kindergarten, most of them already have a register of around 8000 words.
They are able to ask questions, form negative and conditional sentences, they learn how to use language in
different social situations (Berck, 1997). They have already discovered that there are rules according to which
the sounds are combined in sentences and that certain words have special meanings. They have also discovered
that there are rules to combine intelligible sentences and rules for participating in a dialogue. When children
enter primary school, they are very advanced users of language, which they use in the system of communication.
Yule’s view that all children learn to speak very fast, which is a general phenomena, without instructions, apart
from the vast social and cultural differences, backs the view that infants have an innate predisposition to learn
language (according to Feldman, 1997). However, are the hypothetical constructions, such as the innate
linguistic dispositions, enough to explain the verbal abilities of the children?
The role of experience in developing the skills and styles of speaking
At present, the psycholinguists suggest that the process of speech adoption of the children is influenced
mostly by the biological factors (the nervous system, etc.) and the environmental factors, i.e. the social
interaction. Together, they result in different experiences of the children during language learning. If these
experiences are positive and well-managed by the adults, one may expect a normal development of the verbal
abilities of the children, i.e. students.
According to the previously mentioned, we began our analysis with the assumption that the rhythm and
quality of the language learning of the child reflects influences and factors of biological and psychosocial
nature. Starting from early childhood, two styles are evident regarding the learning of the language of the
environment:
1. Referential – the child learns a vast amount of names and labels, and
2. Expressive – a mixture of different types of words in the function of expressing the needs and the
social interaction. The difference between these two styles is in the dominance of names and titles of the objects
in the vocabulary of the child, characteristic for the first style, while the other style is characterized by language
concepts used to describe the needs and feelings (empathy) of the child, as well as the some that describe the
exchange of social contacts with others, both parents and peers (Wasta et al., 2007)
Why are there differences in the way children learn the language abilities? In order to explain these
different methods, some authors refer to the biological basis, i.e. the different predispositions of children.
However, according to another theoretical explanation, this is considered to be the result of the immediate
environment where the language learning process of the child is taking place (McCabe, 1989). The children of
the so-called referential style are believed to be female, at least most of them. However, apart from this, the first
born children also belong to this group, and their parents usually have a higher socioeconomic status. They
usually speak slowly, articulate the words well and are ahead in learning the language. The children of the
expressive style, on the other hand, are mostly male. It seems that they come second, third, etc. regarding the
birth order, and they also come from families with low socioeconomic status and learn the words at a slower
pace, without very good articulation.
Why is it assumed that the differences related to the order of birth have an important role in this
process? The time the parents devote to their children is the important matter here. It is well-known that the first
child in the family receives more attention regarding the development of the language skills in comparison to the
other children. The first child is directly informed by the parents, while the subsequent children are usually
informed by their older brothers or sisters, who communicate with them by using less perfect language
(Adamson, according to Vasta et al., 2007).
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The differences in the abilities for correct articulation of the words are caused by the different reactions
of the parents to their children. The children who speak slowly and clearly have more opportunities for longer
interactions with their parents than the children who are difficult to understand while speaking (Wasta et al.,
2007). The mentioned characteristics of the children with referential and expressive styles, related to gender,
influence the speech environment, causing different behavior and treatment by the parents, guardians and other
parties. It is believed that the parents are more prone to talk to the female babies than the male ones (Anderson,
1987). The gender also determines the type of activities of the child, which influences the communication with
the parents. Consequently, while the little girls play with their favorite dolls, the parents stimulate them verbally
by using many names (colors, clothing, etc.), which is not the case when the little boys play with cars (toys),
when speech is used the least (for example, the activities which include movement are more described by using
different voices, rather than clear words). Therefore, different activities can significantly determine the type of
language communication between the children and the adults (O’Brien&Nagle, 1987).
The progress in the development of the gender awareness of the child greatly determines the speech
development of the child. Starting from the age of three, the children sufficiently develop speech that allows
them to organize the words based on gender, for example, while using the pronouns he/she. Children form the
gender patterns through language, clothing, toys, songs and social learning.
Strategies for enabling adequate verbal communication
It is well-known that a stable family and school environment, with a climate of positive social and
psychological relations between the children and the adults, is a key factor for great accomplishments in the area
of expressing. On the contrary, the bad circumstances in the family and school, which stem from the ignoring
attitude towards the children, trauma and violence, render their speech abilities fragile.
The social and environmental factors can have an important role in the language learning process of the
children (Bandura, 1986). The development of the speech of the children, as we previously mentioned, is mostly
determined by the amount and quality of communication between the parents and the children. The parents,
apart from providing their children with warmth and emotional support, also realize mutual verbal
communication. The following preconditions are essential for enabling adequate verbal communication:
1.
2.

Avoiding expressions that expose the interlocutor, i.e. child to psychological pressure, and
Careful monitoring of the language of the children, allowing them to finish their thoughts. If,
during the conversation, the child is unclear and contradictory, the adults should react with
temperance (tolerance), allowing for the words to be repeated (paraphrased), and requiring the
child to confirm what was not understood. For example: “So, you think that….”. Psychologists
recommend the so-called verbal stimulating messages for successful communication: “OK”, “I like
listening to you”, etc. If these suggestions are taken into consideration, the chances to continue the
communication with the child are great.
Alexander (2005; 26), promotes dialogue teaching as the most powerful form of talk in the classroom
and identifies five key elements:
Collective element: This involves teachers and pupils addressing learning tasks together as a group or
as a class.
Reciprocal element: Teachers and pupils listen to each other, share ideas and consider alternative
viewpoints.
Supportive element: Children articulate their ideas freely, without fear of embarrassment over “wrong”
answers. In this way, they help each other to reach common understandings.
Cumulative element: Teachers and pupils build on their own and each others’ ideas and link them into
chains of coherent lines of thinking and inquiry.
Purposeful element: Teachers plan and steer instruction with specific educational goals.
CONCLUSION
The style and quality of the speech, while learning the language of the environment, reflect the
language of the environment.
The way the adults react to their children, greatly depends on how they (the children) express their
thoughts. The children who speak with a slower pace and are more articulated have more frequent and longer
collaboration with their parents as opposed to the children whose speech is understood with difficulty.
The social class of the parents determines the time and quality of the language stimulation. The upper
and middle class parents show greater interest in the language of their children. Their language is related to
better models, which is not the case regarding the parents of lower class.
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In order to promote adequate language communication, the children should not be exposed to
psychological pressure, and their manner of speaking should be carefully monitored.
It is believed that the verbal skills are most probably consolidated by the stimulating environment
(family, school, etc.). The possibilities for intervention by the environment include constant and warm
emotional communication with the children, exchanging opinions with them, support and encouragement of
their way of reading, as well as strategies for developing positive experiences in the early childhood.
The language culture of the environment, where the child comes from, directly influences the degree of
development and the level of the verbal abilities of the children. An educational environment provides the child
with encouragement and a more extensive register of words.
The development of the speaking ability, i.e. the enrichment of the verbal register and the symbolic
functions is a serious task in the education of children.
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MOTHER LANGUAGE CURRICULUM AND INSTRUCTION IN ELEMENTARY SCHOOL
IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Lulzim ALIU1
Abstract:
The curriculum is a basic document which is created and passed by the Ministry of Education and Science, i.e. the
Bureau for the Development of Education.
The curriculum is published at the beginning of every school year by the Ministry of Education and Science, and it
includes the overall structure, subject areas, school subjects, grades, and classes covering each subject and grade.
The syllabus is an important document for every subject, since it elaborates the program vision for each subject,
the goals and objectives, the synthetic structure of the subject, the didactic instructions, etc. The development of the mother
language syllabus, specifically Albanian language, is based on three principles: 1. Linear arrangement, 2. Concentric
circles of arrangement, 3. Combined program (integrated).
The success and benefits of teaching mother language require an active instructional process, renewed with
methods, strategies, modern instructional techniques for an all-encompassing interactive education, which interact with
each other and play a significant role in the quality of education and the learning of the students. The modern concept of
education in schools is oriented towards the teachers recognizing ”not only what the student knows, but also what the
student knows how to do”. The current practice in the area of education methodology is a process which brings “art and
science” together.
Keywords: curriculum, syllabus, modern concept of education, instructional methods, techniques, strategies.

1. THE CURRICULUM
The curriculum is a basic document which is created and passed by the Ministry of Education and
Science, i.e. the Bureau for the Development of Education.
The curriculum is published at the beginning of every school year by the Ministry of Education and
Science, and it covers the overall structure, subject areas, school subjects, grades, and classes covering each
subject and grade.
The following is a model of a curriculum created by the Ministry of Education and Science in the
Republic of Macedonia for the school year 2011/2012, which is still in use in the primary schools in the
Republic of Macedonia2:
Subjects
Obligatory
subjects
Mother
language
Mathematics
English
language
Second foreign
language
Art education
Music
education
Introduction to
society
Technical
education
Informatics
Society
Geography
History
Ethics
Civic
education
Nature
Natural
sciences
Natural
1

2

I
w

II
y

w

III
y

w

grade
V

IV
y

w

y

w

y

VI
w

VII
y

w

VIII
y

w

IX
y

14
4
14
4
10
8

w

y

4

144

4

144

3

108

6

216

6

216

6

216

5

180

5

180

4

144

4

144

4

4

144

4

144

4

144

4

144

4

144

4

144

4

144

4

2

72

2

72

3

108

3

108

3

108

3

108

3

108

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

1

36

1

36

1

36

1

36

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

1

36

1

36

1

36

1

36

2

72

3

108

3

108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

36

2

72

1

36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
-

72
-

2
-

72
-

2
2
-

72
72
-

1
2
2
1

36
72
72
36

2
2
-

72
72
-

2
2
-

72
72
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

36

1

36

-

-

-

-

-

-

2

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

108

-

-

-

-

-

-
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sciences and
technology
Biology
Physics
Chemistry
Health and
physical
education
Total of
classes
No. of
subjects
Elective
subjects
Language and
culture of the
Vlachs
Language and
culture of the
Roma
Language and
culture of the
Bosnians
Crafts
Computer
work
Ethics of
religions
Introduction to
religions.
Classic culture
in the
European
civilization
Other elective
subjects
Albanian
language
(not as a
mother
language)
No. of elective
subjects
Total number
of elective
subjects
Remedial and
additional
teaching
Homeroom
School choir
and orchestra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
-

72
-

2
2
2

72
72
72

2
2
2

72
72
72

3

108

3

108

3

108

3

108

3

108

3

108

3

108

3

10
8

3

108

2
1

756

22

792

23

828

26
29
11
12

104
4

26
29
12
13

104
4

29
31
13
14

11
16

29
31
13
14

7

7

7

24
26
9
10

972

25
27
9
10

972

1116

-

-

-

-

1

36

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

-

-

-

-

1

36

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

-

-

-

-

1

36

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

-

-

-

-

-

-

1

36

1

36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

72

2

72

2

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

72

2

72

2

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

72

2

72

2

72

2

72

-

1
/
2
1
/
3

-

1
/
3
1
/
3

1
/
3
1
/
3

1
/
3
2
/
6

1
/
3
2
/
6

-

-

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

-

-

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

1
/
3
2
/
6
72

2

1
/
3
2
/
6
72

2

72

36
1
36
1
36
3 classes per week, i.e. 108 per year.
3 classes per week, i.е. 108 per year.

Principles for creating a syllabus for the subject mother language
Different criteria, determined by instructional and non-instructional factors are taken into consideration
in order to create a special syllabus and organize the instructional material. The following principles for creating
a syllabus have been taken into consideration and used to create syllabi and different instructional texts at
different periods in the education process3:
 linear arrangement;
 concentric circles of arrangement;
 combined program (integrated).
 Principle of linear arrangement - it implies arranging the instructional material in a seamless,
continuous line; arranging the instructional topics one after another, according to a historical or a thematic
criterion, without repetition throughout the current school year, or the following years.
3

Gjokutaj, M., 2009, Didaktika e gjuhës shqipe, Libri universitar, Tiranë.
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For an example, in the former documentation (syllabi from the 60s, 70s, and 80s), the syllabus for the
subject Albanian language was organized in the following material order: it began with phonetics and
lexicology, it continued with morphology and it ended with syntax (of the simple and complex sentences) in
seventh and eighth grade.

 Principle of concentric circles of arrangement - it implies presentation of the material in such a way
that allows repetition during the same school year or the following years in the upper grades, but at a higher
level and with a greater quantity regarding the scientific and didactic aspects.

 Principle of combined program (integrated) - it implies a combined proportion of all lines and sublines within a single syllabus, when it refers to an inter-subject integration and a proportional relation of the
subjects, when there is an inter-subject integration.
The syllabus for the subject Albanian language as a mother language was created on the basis of this
principle.
This syllabus alone is not sufficient for the daily work of the teachers. Based on this syllabus and the
selected alternative textbooks, they divide the syllabus according to the number of classes projected for this
subject during the school year. Also, they have the task to realize the projected syllabus for the given school
year.
2. THE CONTENT OF THE COURSE PROGRAM – THE CURRICULUM
2.1. Frame of the curriculum
The curricular vision presented in the curriculum of the subject Albanian language contains all that is
covered by the instructional content for this subject, including the knowledge, concepts, practices, behavior,
values, time, levels, grades and groups and levels of the students, separately for each grade.
The presentation of the content and structure of learning the Albanian language according to the
curriculum is following a structure which necessarily crosses through learning lines.4
2.2. Learning lines
The following appear as learning lines:
 observing (seeing),
 listening,
 speaking,
 reading,
 writing,
 language knowledge.
Each learning line has sub-lines.
 Listening5 - the students have to listen:
 individually and in a group;
 with different objectives;
 to obtain information;
 to understand what they have heard;
 to respond to the interlocutors and the text.
 Speaking – when the students speak, they:
 relate information to different contexts;
 express opinions, experiences, emotions;
 express purposeful opinions in the society;
4
5

Aliu, Lulzim, 2013, Metodika e mësimit të gjuhës shqipe në ciklin e ulët të arsimit fillor, Shkup.
When we speak and write about the listening line, we also include the observing / seeing line.

202

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne







 express accurate knowledge about the language.
Reading – students read with the objective to:
 understand and obtain information;
 enrich their feelings and desires;
 learn about the literary kinds and genres;
 learn about the feelings and ideas of the author;
 increase their knowledge related to language and especially to the language of the literary
works.
Writing – when students write, they:
 write in a functional way with a specific purpose;
 connect thinking with the written language and their imagination;
 learn to use the grammar structure of the mother language correctly;
 learn to use different models of writing in mother language;
 learn and develop abilities and habits for using the orthography of the Albanian language, as
well as correct the use of punctuation.
Language knowledge - it covers all language knowledge and abilities related to the fields of syntax,
morphology, lexicology, word formation, etc., organized in a linear, concentric or integrated way.

2.3. Structure of the curriculum of the subject Albanian language according to the learning lines
The curriculum of the subject Albanian language is structured in two directions:


first, in the direction of developing communication habits;



second, in the direction of knowledge related to the language (the tables and the chart below).
No.

Learning lines

%

1.

Developing communication habits:
observing, listening, speaking, reading, writing,

65 %

2.

Knowledge related to the language

35 %

Developing communication habits
No.

Learning lines

65 %

1.

Listening and speaking

15 %

2.

Reading

30 %

3.

Writing

20 %

Knowledge related to the language
No.

Learning sub-lines

%

1.

Orthography

20 %

2.

Word formation

5%

3.

Morphosyntax

50 %

4.

Language stylistics

5%

5.

Language culture

10 %

6.

Punctuation

10 %

35%
65%
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3. THE MODERN CONCEPT OF EDUCATION AND INSTRUCTION
The success and quality of teaching mother language requires an active instructional process renewed
with methods, strategies, modern active instructional techniques, which act together and cover everything. At
the same time, they are important for quality education and successful teaching of the students.
The current education concept requires the integration of “ecology” in the plan of using methods,
strategies and techniques, which results in greater success of the students. Education in schools today, oriented
towards teaching students, requires us to distinguish between “what the students know and what the students
know how to do”. In order to achieve this result, especially the mother language teachers, and all other teachers,
are facing new challenges which require them to step away from the traditional, already used methods, which
place the teacher at the center of education. Instruction needs to be enriched with methods, techniques and
strategies from the great family of instruction oriented towards the student at the very center.
The modern practices in the field of didactics rate this as a process which brings “art and science”
together.6
Education as “art” is formed in the consciousness of the teachers and their actions, during the process
of creating a flexible, useful, live and effective curriculum.
No curriculum can become alive when lacking in art and awareness in the actions of the teachers,
which are witnessed through the forms, strategies and effective techniques chosen by the teachers and used in
their everyday work. Metaphorically said, we should admit that in their everyday work, the teachers create
alternative books and scenarios, based on a single textbook. The school log-book displays a diverse spectacle of
education, when the teachers are good connoisseurs and users of the principles, techniques and strategies, which
help them to express their attitudes and skill for achieving results.
Education as “science” can be seen in the views of the authors of the curriculum and the direction they
had given to the instructional content of the specific subject, and their interpretation depends on the continuous
scientific development of the teacher. At the same time, the objectives and goals of the subject direct the teacher
towards education as science.
The interaction between “science and art” is becoming a necessity in every step of the instructional
process.
In the case of education as art, the teacher is free to choose the adequate methods, techniques and
strategies to attain the planned objective.
When we talk about a new concept in education, we need to understand education as an interaction
between the teacher and the students, as well as among the students themselves. This interaction is dynamic,
flexible and open, and all participants have the right to make decisions and play adequate roles.
Instruction today is not a property of the teacher. It is a property of the specific community teacher –
student.
The current concept of instruction, perceives the student as an important factor for the realization of the
instructional process. In order to attain this objective, the curriculum needs to transfer information and activities
to the students, which, in their instructional context, are guided by the development of the social, global
coherence of the society and the school they are intended for.
Instruction today implies new roles of interaction in and out of the school environment. The teachers in
general, and especially the mother language teachers, should perform several roles, such as: teachers, managers,
supervisors, creators of curricular materials, etc. Also, the students need to see themselves in the environment
of endless learning.
Instruction today, requires an open curriculum, which will receive and reflect the new trends of the
world, which constantly changes at great speed, in terms of its structure and content. The entire social and world
context is becoming a source for this type of instruction and teaching. This context delivers new information,
which belongs in the content of the curriculum, in a fast way.
The development of communication through modern technology has greatly enriched informing. The
instructional context, based on modern didactics, should include the use of modern information technology. The
teachers should use the new technologies. The teachers should see themselves as students who learn, and while
they learn they also teach the others.

6
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Regarding instruction, the existing curriculum should create students who will correspond to the new
standards, adequate to the needs of the new era.
The style, forms and individual characteristics are combined with one another, they interact with each
other and can never be seen apart from one another. They correspond to the instructional situations and the
education objectives, as well as the nature and characteristics of the students. Regarding teaching, the students
need to be faced with different challenges, which will turn them into explorers of new situations.
The new concept of instruction contains many other principles which crystallize the meaning of this
requirement, such as:
1.
2.
3.
4.

More open learning;
Less teaching by the teacher;
Teaching about learning;
More teaching about learning – more interactive learning.

3.1. New directions for the instruction and teaching of the mother language
In order to realize quality instruction, the mother language teacher has to7:
 Attain knowledge to develop the capacities of the students for communication, and thinking, as well as
to develop their feelings through well-planned language activities.
 Include the students in activities to read artistic literary works, as well as other materials written in the
mother language, which serve as sources for gaining language experience.
 Encourage the students to express their opinions about the nature and structure of the language.
 Include all students in communication situations, such as: debates, role play, discussions about the
development of acceptable opinions regarding the use of language.
 Make the students responsible in regards to the importance of the language.
 Convey knowledge to the students about the dialects, ethnic diversities, bilingualism, and other
knowledge related to language through numerous language activities.
 Offer an opportunity to discover the language contexts through the use of the media, computer, drama,
etc.
 Ask the students to take notes, record, compose simple sentences, collect different language
expressions, during the speaking, reading and writing activities.
 Ask the students to interpret the different forms of the spoken and written mother language.
 Encourage the students to analyze, compare and generalize while speaking.
 Model the standard language in every communication situation so it would serve as a model for the
language of the students.
 Develop positive attitudes acceptable for the students, so they would successfully communicate in their
everyday life.
 Encourage the students to actively participate in different areas of their everyday life and different
professions in order to prepare them for their future life.
 Develop the students’ thinking and feelings through different language activities.
 Include the students in activities for reading, writing, speaking, etc.
 Include the students in debates, discussions, role play, in order to use the language in different ways.
 Encourage the students to use their spoken and written language.
 Encourage the students only to use the standard language.
 Encourage the students to evaluate and form opinions about the spoken language or written works of
their friends.
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TURKISH LOAN WORDS IN THE LATEST GENERATION OF TEXTBOOKS FOR THE
SUBJECT MACEDONIAN LANGUAGE
Blagica Petkovska1
Abstract
We expected to find Turkish loan-words – lexis, related to texts from our history in the Macedonian language textbooks,
due to the structure of this subject, the goals, tasks, and didactic means. We also expected to confirm their use while
learning the alphabet.
Namely, as a result of the five-century long political domination of the Ottoman Empire, the Macedonian society was
subject to all kinds of influences by the prestigious authority and culture.
Language always registers the changes in life, and this is especially evident in the field of lexis. Macedonian and Turkish
are different languages, both genetically and typologically. Apart from leaving traces in the lexis and phraseology, the
Turkish language also influenced Macedonian language in other ways.
In this paper, we analyze the presence of Turkish loan-words in the specialized textbooks for elementary education – the
speller (used for learning phonemes and their symbolic presentation with graphemes) and the readers (textbooks from the
area of Literature). According to the concept of this textbook, the folk literature must also be represented along with other
literary-artistic texts from the domestic and world literature for children. The Macedonian folk songs and stories from the
older period offer an abundance of Turkish loan-words.
Key words: language of prestige, Turkish loan-words, education work, literature, textbook.

The subject Macedonian language holds the primary position in the education in our country, and it has
great functional values. The Macedonian language, as a mother tongue of the native speakers, has a double role
– a didactic means in the education, which in fact is for all the other subjects as well, and also an instructional
content. Namely, by learning the Macedonian language (its standard language form), the students acquire the
needed knowledge related to the spoken and written language, which is a precondition for their further
education.
The specific educational work for the subject Macedonian language in elementary education emerges
from its structural areas. Apart from the area Language, the structure of the subject consists of: Elementary
reading and writing, Reading, Literature and reading, Expression and creativity, and Media culture. The
program areas have their own content and tasks, but what is important is that they have a shared goal – training
the students for proper and clear spoken and written expressing.
Modern education always goes by the principle that language and thinking are integrally related and
that efficient teaching develops the critical thinking of the students.
In the area of Literature, the ethical and the aesthetical are the pillars of the artistic texts. These texts
can influence the development of the personality of the students, their point of view, their will, etc. The literary
occurrences and artistic expressions in the efficient education work in this area are interpreted from different
aspects: psychological, sociological, philosophical, aesthetic…They can develop the students’ sense for:
responsibility, truth, beauty, solidarity, cultural traditions and the awareness for belonging to this nation, and
mankind in general, the civic rights and obligations, and taking care of the planet Earth…In order to meet this
objective, attention is given to the reader (the first textbook for literature). This specific textbook significantly
differs from the textbooks of the other school subjects.
We expected to find Turkish loan-words in texts, which are thematically related to our national history.
We are mainly discussing folk songs and stories from the older period.
We also made an excerption of Turkish lexemes, from another specialized textbook – the speller.
Depending on the nature of the language and the orthographic principle for elementary writing, we have a
different method for learning the alphabet of a specific language. For the Macedonian language, it is the
analytical – synthetic phonetic method, the global method being partially used.
The speller is interesting from a phonetic-phonological aspect for learning the phonemes from the
Macedonian phonetic-phonological system, found in certain words.
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The influence of the Turkish language on the languages that had contact with it is of great interest to
the Balkan linguistic science. This includes Macedonian linguistics, as well.
Here we will give a short analysis of the historical context, in which the influence and borrowing of
Turkish loan-words in the Slavonic languages occurred, of course the Macedonian language being one of them,.
The influence on the Balkan nations and their languages began with the arrival of the Ottoman Turks
on the Balkan Peninsula in the second half of the 14th century. The traces of the interaction of the languages
have become evident in the second half of their ruling. (Skiljan Ab., (1965): 12; Ol. Jashar – Nasteva (2001):
245).
The Turks brought the new social and state order, as well as the Eastern Islamic culture. Hence, it is
natural that new terms and institutions emerged, which were adopted together with their names (Skiljan Ab.,
(1965): 12). The Turkish elements are mostly present in the lexis, although there are some influences in other
areas of the Balkan languages, as well.
It is considered that the Turkish loan-words were introduced to the Balkan languages through the army,
administration and the people. It is also important to mention that many words of oriental origin entered the folk
works from that period through the Turkish language. These works of the spoken tradition are collected and
recorded. The collectors of the works did not demonstrate language purism towards the borrowed words
originating from the Turkish language (Turkish loan-words). Their attitude most probably emerged from the fact
that there were no attempts to repress and assimilate the Slavonic languages and customs during the Ottoman
ruling in the Balkans. The Turkish loan-words were not pushed by force and were not imposed in a planned and
systematic manner. Their presence did not offend the language feelings of the nations. They have prevailed in
these languages for a long time – both in written and spoken form (in the language of literature and publicism),
where primarily the words were used stylistically, i.e. they were stylistically marked (Skiljan Ab. (1965): 14).
The five century long political domination of the Ottoman Empire meant that the Macedonian society
was also subject to the mentioned influences of the prestigious authority and culture. “The Macedonians came in
contact with a non-European language (unlike previous contacts)” (Jashar-Nasteva Ol., (2001): 18). The
Macedonian language in contact with the Turkish language registered the changes in the way of life, and this
was evident in the lexis, which was the case with the other Balkan languages, as well.
We made an excerption of Turkish loan-words from the latest generation of textbooks for the subject
Macedonian language for native speakers. We will point out other kinds of influence of the Turkish on the
Macedonian language before we proceed to the topic, which has a lexicographical character.
Namely, the Turkish influenced the Macedonian language in other areas such as: phraseology,
phonetics, morphology and syntax.
The phonetic system of the modern, standard Macedonian language has 31 phonemes. The phoneme
[ф] in our language was acquired through loaning – first from the Greek language, and later on from the Turkish
language (Koneski Bl., (1986: 81; Jashar-Nasteva Ol., (2001): 200). Conditions were created through the history
of the phonetic system of the Macedonian language, in correlation voiced / voiceless consonants, [в] to acquire
its voiceless correlate [ф]. The pronunciation of [ф] in an independent position was acquired through the loanwords, although presently, some Macedonian language forms do not recognize this phoneme (Koneski Bl.,
(1986: 81).
[џ] was acquired by loaning from the Turkish language. This phoneme was also included in the
correlation of voiced / voiceless consonants – ч: џ, in the Macedonian phonetic system. Many Turkish words
contain this phoneme, especially the suffix –џи(ја) (-dž(ja)) < ci, -cı, -cu, -cü, i.e. çi, –çı,–çu, –çü, which
resulted in regular use of the phoneme џ in the Macedonian language (Jashar-Nasteva Ol., (2001): 199 – 200).
[ќ] and [ѓ]. The history of these phonemes in our language has recorded multiple language processes
from different periods. Their presence is evident in the Turkish loan-words. “The number of Turkish loan-words
which contain the components ќ and ѓ is great” (Jashar-Nasteva Ol., (2001): 199 – 200).
[x] is a phoneme from the modern standard phonetic – phonological system of the Macedonian
language. In some forms of the Macedonian language, [x] has been lost or has become [в], i.e. [ф]. This
phoneme has been preserved in the Turkish loan-words and as a result of this it was established in the
Macedonian language (Jashar-Nasteva Ol., (2001): 201).
In the Macedonian language we can also find loaning of grammar elements: prefixes, suffixes, as well
as conjunctions, modal words and particles. The loan-words were adequately adapted in the Macedonian
language system. “The Turkish loan-words that entered the Macedonian language system were greatly
influenced by the Macedonian phonetic and morphological system” (Jashar-Nasteva Ol., (2001): 246 – 247).
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In our textbooks there are find hybrid formations (for example: lov+dži+ skи (a hunting dog) (MJ3:
130), falba+dži+ja ‘a person who boasts or brags’(MJ3:129), na+sekira+ni(MJ4: 40), kesi+ šte(MJ4: 104),
kibrit+če(MJ4: 68; MJ5: 22), kolan+če(MJ3: 124), kurtuli+sa (MJ4: 136), musliman+ski(MJ5: 86), sardi+sa
(MJ5: 36, 37), čorap+če (MJ4: 76)).
We mentioned that the Turkish language had greatly influenced the lexis of the Balkan languages. This
holds true for the Macedonian language fund, as well. In Macedonian language we can find loan-words both
from the material and spiritual life (lexical pronouns). In our paper, “Turkish lexical elements (Turkish loanwords) is used for all loan-words that entered the Macedonian through the Turkish language, after the Ottomans
had conquered the Balkan Peninsula, i.e. from the 15th century onward, regardless of their etymological origin
(Arabic, Persian, Greek, Latin, French, etc.)” (Jashar-Nasteva Ol., (2001): 15). It is also well-known that in the
19th century, the people from the Macedonian bazaar– craftsmen and merchants were the ones who were most
familiar with the Turkish language. In this century, the Macedonian instigators of the idea for standardization of
the Macedonian language together with the writers advocated the idea to remove the non-Slavonic words in the
written language. Although, the Turkish loan-words were limited in their use, they were firstly used in synonym
pairs, with the purpose to interpret the forgotten and unfamiliar Slavonic words (Koneski Bl., (1986): 219). It is
a fact that some Turkish loan-words were in neutral use, i.e. they belonged to the neutral lexical fund of the
Macedonian language. An important fact regarding the influence of the Turkish language is that not only the
main parts of speech were loaned, but also the minor ones.
In the 20th century, the position and the role of the Turkish language elements in the modern
Macedonian language, was subject to changes. “The disappearance of many Turkish loan-words from the active
vocabulary was an imminent consequence of the removal of the socio-political factors that conditioned the
infiltration and integration of the Turkish language elements in the Macedonian language” (Jashar-Nasteva Ol.,
(2001: 247). The codification of the Macedonian language resulted in removal of many Turkish words from
active use. However, this is not the case for the spoken language, in which some words remained in regular use.
“Regardless of the tendency to remove the Turkish language elements, the Macedonian standard language has
preserved a great number of words which have set deep roots in the Macedonian lexical fund, and they are not
considered to be foreign, but an integral part of the Macedonian lexis” (Jashar-Nasteva Ol., (2001: 247).
Our research gave us an insight regarding the existence of lexical loans from the Turkish language in
the 21st century. For this purpose, we created “A glossary of Turkish loan-words in the textbooks for
Macedonian language for grades II - V”, which is a part of our research concerning the language connections
between the Macedonian and Turkish language.
We came to a conclusion that the Turkish loan-words in the latest generation of textbooks for the
subject Macedonian language for grades I - V, are presented by 107 lexical units. This number confirms that the
Turkish elements have prevailed and will prevail in the Macedonian language in the future, as an integral part of
its standardized and spoken lexis. The lexemes, which have the status of historicisms and archaisms, in the
Macedonian language classes, will always be present in the spellers and readers. Many generations of students
will learn the form and meaning of these words.
GLOSSARY
of Turkish loan-words in the textbooks for Macedonian language for grades II - V
(* The main lexemes have Macedonian transcription in Latin letters, in accordance to the Macedonian
Orthography, Skopje, 1998; the Turkish loan-words are presented without the mentioning of their origin; after
the hyphen (-) there is a lexical interpretation if another meaning has been added in Macedonian, or if we are
dealing with derived, hybrid words).
avan m. < tur. havan a sturdy vessel in which material is pounded or rubbed with a pestle’(MJ2:41)
ajvar m. < tur. hayvar ’salty roe’ - ‘a type of salad of baked, minced and fried peppers’
al m.< tur. hal ’a circumstance, situation, condition’- ’disaster, trouble, misfortune’ (MJ4: 137)
alčen< tur. alÇak ’short, mischievous’ – ’greedy, having or showing an intense and selfish desire for
something, especially wealth or power’. (MJ 4).
аmi< tur.am(m)a ’but, however’ (MJ 5: 113)
amanet < tur.emanet ’recommendation, a vow’(MJ 5: 131)
ambar <tur. ambar ’ a building on a farm that is used for storing grain and hay and for housing farm
animals or equipment, storehouse’(MJ 5)
arno<tur. âr (hâr) ’срам; haran, ’bashful, well-mannered’, figuratively virtuous. honorable’- ’good’
(MJ 4: 136)
asker<tur. asker, ’army, soldier’(MJ 5: 36, 37)
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afion <tur. afyon, ’the Opium poppy, is the species of plant from which opium and poppy seeds are
derived.; (Papaver samnifererium)’(MJ 5: 14)
bavča)<tur.bahÇe ’garden’ (MJ 4:19)
badijala<tur. bad –i hava ’to no avail’– ’free, under the price, to no purpose, in vain, vainly, without
any use’ (MJ 4: 41)
badijalġija <tur. bad –i hava ’ a habitually lazy person. (MJ 5:121)
bajat<tur.bayat ’that is not fresh; old’(MJ3:42)
bajramski<tur.Bayram ’referring to Bayram, a Muslim religious holiday’(MJ5: 86)
bajram-džamija’a religious object in which Bayram is celebrated’ (MJ5: 87)
batali<tur. battal ’shabby, disheveled, dishonorable’ – ’leave, abandon’;in the expression: батали го:
’get away from him’(MJ4: 134)
belki<tur.belki ’maybe, probably(MJ4)
beriќet <tur.bereket ’abundance, great harvest, crop’(MJ4: 136)
beriќeten from бериќет; ’very fertile, giving a lot of crops’ (MJ2: 81)
boja<tur.boya ‘color’ (MJ3: 38; MJ4: 52)
bojosuvanje from боја – ‘paint with color’(MJ3: 38)
bunar <tur.bunar ’ A deep hole or shaft sunk into the earth to obtain water, oil, gas, or brine. ‘ (MJ2:
135: MJ4: 154)
dućan <tur.dukkān ‘store, shop’(MJ5: 11)
dušman<tur.dűșman - ’enemy, adversary’(MJ5: 36, 37)
ġevrek <tur.gevrek ’a bagel is a bread product, traditionally shaped by hand into the form of a ring
from yeasted wheat dough, roughly hand-sized, which is first boiled for a short time in water
and then baked’ (MJ2:49, 120; MJ3: 79)
ġezve <tur.gezve ’ a container, usually with a handle and a spout or lip, in which coffee is made or
served, or both.’ (MJ3: 113, 168)
ġerdan <tur.gerdan a piece of jewelry consisting of a string of stones, beads, jewels, or the like, or a
chain of gold, silver, or other metal, for wearing around the neck.’ (MJ2: 49; MJ3:126; MJ4:
72, 94)
ġerġef <tur.gergef ’a frame made of two hoops; used for embroidering.’ (MJ5: 124)
ġon <tur.gön ’The underside of a shoe or boot, often excluding the heel.’ (MJ3:79)
ġum <tur.gügüm ’from ѓуѓум – a big copper container for water, moonshine, wine, milk’ (MJ3:79)
ġurultija <tur.gürültü ’noise, brawl’(MJ4: 136)
ezan <tur.ezan ’a call from the minaret for prayer’ (MJ5: 86)
zikr<tur.zikir ’addressing God; prayer’(MJ5: 86)
zulum<tur.zulüm ’evil, violence, terror’(MJ5: 89)
zumbul<tur.sümbül ’a decoration flower with tiny, petals with white, blue, purple or pink color and
pleasant smell; Hyacinthus orientalis L.’(MJ5: 16)
ibadet <tur.ibadet ’the behavior of people according to God’s commandments’ (MJ5: 86)
jaglika<tur.yağli (zag+li) ’a small plant with flowers that usually have a pale yellow color; Primula
oficinalis’ (MJ5: 18)
jogurt <tur.yoğurt prepared food having the consistency of custard, made from milk curdled by the
action of cultures, sometimes sweetened or flavored.’ (MJ5: 10, 12)
kavga<tur. kavga ’fight, feud’ (MJ4: 96)
kale<tur. kale ’fortress, city’ (MJ5:89)
kat <tur. kat ’ that part of a room, hallway, or the like, that forms its lower enclosing surface and upon
which one walks’ (MJ2: 137)
katil<tur.katil ’offender, culprit, murderer’ (conversational) (MJ4: 68)
kafe<tur. kahve ’1. a beverage consisting of a decoction or infusion of the roasted ground or crushed
seeds (coffee beans) of the two-seeded fruit (coffee berry) of certain coffee trees.; Coffea; 2. The
actual seeds or fruit (MJ4: 148)
kačamak<tur. kačamak ’ meal, especially cornmeal, boiled in water or milk until it forms a thick, soft
mass, or until it is stiff enough to mold into a loaf for slicing and frying.’ (MJ4: 19)
kesа<tur. kese ’bag(MJ4: 104)
kesišteодкеса, ’ kes+ište – a big bag’(MJ4: 104)
kibritče <tur. kibrit 'a matchbox is a box made of cardboard or thin wood designed to hold matches. It
usually has a coarse striking surface on one edge for lighting the matches contained inside.’ (MJ4: 68;
MJ5: 22)
kilim<tur. kilim ’ a heavy fabric, commonly of wool or nylon, for covering floors.; carpet (MJ5: 65)
kolanče<tur.kolan ’a small belt - a band of flexible material, as leather or cord, for encircling the waist;
belt, strap;’ (MJ3: 124)
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kurtulisa<tur. kurtuluș ’to be safe, to get rid of’ (MJ4: 136)
kurtuli<tur. kurtariș ’to be saved, to get rid of’ (MJ5:36)
kofa<tur.kova ’ a deep, cylindrical vessel, usually of metal, plastic, or wood, with a flat bottom and a
semicircular bail, for collecting, carrying, or holding water, sand, fruit, etc.; pail. ’ (MJ2: 135, MJ3:38)
кuran <tur. kuran ’ the sacred text of Islam, divided into 114 chapters, or suras: revered as the word of
God, dictated to Muhammad by the archangel Gabriel, and accepted as the foundation of Islamic law,
religion, culture, and politics. ’ (MJ5:86)
kutija<tur. кutu’a container, case, or receptacle, usually rectangular, of wood, metal, cardboard, etc.,
and often with a lid or removable cover.’ (MJ4: 14; MJ5: 75, 77)
lale<tur. lâle ’ any of various plants belonging to the genus Tulipa, of the lily family, cultivated in
many varieties, and having lance-shaped leaves and large, showy, usually erect, cup-shaped or bellshaped flowers in a variety of colors.; Tulipa’ (MJ3: 48)
maliher<tur.manliher ’a type of a short gun’ (MJ5: 36,37, 89)
meana<tur. meyhane ) mey pijalok häne kuća’inn’ (MJ5: 121)
meandžija<tur. meyhaneci ’an owner of an inn’(MJ5: 121)
merak<tur. merak ’a strong wish, a desire for something’ (MJ4: 136)
musliman <tur. müslin ’ an adherent of Islam, Muhammadan’ (MJ5: 87)
muslimanski ’musliman+ski -of or pertaining to the religion, law, or civilization of Islam’(MJ5: 86)
muabet<tur. mehhabet i muhhabet -‘love, friendship’ – conversation, discussion’(MJ2: 120)
nasekirani< tur. seccare ’na+sekirani- annoy, maltreat, to make someone worry’(MJ4: 40)
odžak<tur. оcak ’chimney’(MJ3: 191; MJ4: 74)
pamuk <tur. pamuk ’ a soft, white, downy substance consisting of the hairs or fibers attached to the
seeds of plants belonging to the genus Gossypium, of the mallow family, used in making fabrics,
thread, wadding, etc.; Gossypium herbaceum’(MJ4: 132; MJ5: 14)
patlidžan<tur. patlican ’tomato, Solanum lycopersicum L.’ (MJ3: 60)
perče<tur. per¢em ’ hair fashioned into a knob or ball on top of the head. ; topknot’ (MJ4: 136)
pusija<tur. ’ambush‘ (MJ5: 36, 37)
ramazan <tur. 'the ninth month of the Muslim year, lasting 30 days, during which strict fasting is
observed from sunrise to sunset’ (MJ5: 86)
sandak<tur. sandik a box, usually with a lid, for storage, safekeeping of valuables, etc.; chest’ (MJ5:
131)
sardisa<tur. sardi+sa ’to surround’ (MJ5: 36, 37)
sarma <tur. sarma ’ a traditional dish of cabbage leaves, vine leaves, stuffed with a mixture of meat,
rice, and spices.’ (MJ3: 42; MJ5: 72)
šeќer<tur. šëćērā ’ a sweet, crystalline substance, obtained chiefly from the juice of the sugarcane and
the sugar beet, and present in sorghum, maple sap, etc.: used extensively as an ingredient and flavoring
of certain foods and as a fermenting agent in the manufacture of certain alcoholic beverages’ (MJ3:
207)
sindžirče<tur. zincir ’from синџир – a nicely crafted decoration necklace, most often from a precious
metal’ (MJ3: 22)
sokak<tur. sokak ’an alley or alleyway is a narrow lane, path, or passage way, often for pedestrians
only, which usually runs between or behind buildings in the older parts of towns and cities’
(MJ2: 81)
sofra<tur. so fra ’a wooden low round table used for serving food; dining-table’ (MJ2: 19; MJ4: 19;
MJ5)
sunġer <tur. sünger 'any aquatic, chiefly marine animal of the phylum Porifera, having a porous
structure and usually a horny, siliceous or calcareous internal skeleton or framework, occurring in
large, sessile colonies; Spongiaofficinale; the light, yielding, porous, fibrous skeleton or framework of
certain animals or colonies of this group, especially of the genera Spongia and Hippospongia, from
which the living matter has been removed, characterized by readily absorbing water and becoming soft
when wet while retaining toughness: used in bathing, in wiping or cleaning surfaces, etc.’ (MJ4: 56)
tava <tur. tava ‘a broad, shallow container of earthenware, metal, etc. usually having sides flaring
outward toward the top, used in various forms for frying, baking, washing, etc.’ (MJ2 :26)
tendžere<tur. tencere ’ a container of earthenware, metal, etc., usually round and deep and having a
handle or handles and often a lid, used for cooking, serving, and other purposes.’ (MJ3:42)
fajde<tur. fayda ’gaining, benefit’ (MJ5: 48)
fener <tur. fener, fenar ’ a transparent or translucent, usually portable, case for enclosing a light and
protecting it from the wind, rain, etc. ’– here with a transferred meaning for the insect firefly: a golden
lantern of the summer (MJ5: 50)
terezija<tur. terzi ’an instrument or machine for weighing’ (MJ3:124)
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topčija<tur. top– ’from топ – a person in charge of a cannon’ (here with a transferred meaning. ’bully’
– your bully broke the window) (MJ5:136)
fustan<tur. fistan ’ an outer garment for women and girls, consisting of bodice and skirt in one piece.’
(MJ3: 89; MJ3: 81)
fustanče ‘from фустан – a small dress, for a little girl’ (MJ3: 124; MJ4: 68)
furnadžija hybrid: furna+dž+ija ’a person who works in a furnace’(MJ2: 120)
ќeramida <tur. keramid , keremit ’a subject made from clay, brick’(MJ2: 106)
ќumur<tur. kömör ’coal’ (MJ2: 49)
ќup<tur. küp ’ a large container usually made of earthenware, metal, or glass, commonly having a
handle, a narrow neck, and sometimes a cap or cork used for storing milk, honey etc.’ (MJ2: 70)
čaj <tur. ¢ay 'a hot drink made by infusing the dried crushed leaves of the tea plant in boiling
water’(MJ3: 192; MJ4:83)
čador<tur. ¢adir’шатор’ – ’ a light, small, portable, usually circular cover for protection from rain or
sun, consisting of a fabric held on a collapsible frame of thin ribs radiating from the top of a
carrying stick or handle’(MJ2: 119)
čare<tur. ¢are ’help, support, backing, medication, means, salvation, exit’(MJ4)
čaršaf <tur. ¢arșaf ’1. a large rectangular piece of cotton, linen, or other material used as an article of
bedding, commonly spread in pairs so that one is immediately above and the other immediately below
the sleeper. 2. tablecloth’(MJ5: 65)
čardak<tur. ¢ardak ’1. a wooden or brick building with an upper wooden floor; 2. the upper part or a
floor of a such building’(MJ2: 133)
češma<tur. ¢eșme ’a device by which a flow of liquid from a pipe can be controlled’ (MJ3:65)
čorapče<tur. ¢orap ’ a short stocking usually reaching to the calf or just above the ankle.’(MJ4:76)
čunki <tur. cünki ’why’ (MJ4:136)
džamija <tur. cami ’a Muslim religious object’ (MJ2: 191; MJ5: 87)
džudže<tur. cüce ’an extremely short person’ (MJ2: 56, 116)
džeb<tur. cep ’ a usually small cloth bag that is sewn into a piece of clothing, a larger bag, etc., and
that is open at the top or side so that you can put things into it’(MJ2: 56; MJ4: 100; MJ5:52)
džeparlak <tur. cep + para ’pocket money’ (MJ5: 136)
džin <tur. cin ’1. an extremely tall person; 2. spirit, demon’ (MJ2: 56, 116)
džitne <tur. cilit - cirit ’throw’ (MJ5)
šeќer<tur.šėćērā’ a sweet substance usually in the form of white or brown crystals or white powder
that comes from plants and is used to make foods’ (MJ3: 207)
šeremete<tur.šeremete‘sly, devilish’(Eh, dete šeremete) ( MJ5: 150)
šiše<tur. șișe ’ a glass or plastic container that has a narrow neck and usually has no handle’(MJ3:113)
Onomastic thesaurus
Orhan (MJ2: 59; MJ3:95)
Ќamil (MJ2: 50)
Džafer (MJ2: 73; MJ3: 91)
Špresa (MJ3: 64; MJ5:77)
Bajram (MJ5:77)
Demir Kapija (MJ5:42)<tur. demir and timur ’iron’ and kapi ’gate’ – ’iron gate, canyon at the river
Vardar and a name of a town’.
Ġuture<tur. götürü ’altogether, together, wholly, lump-sum, without separate measurement or
counting’ (in literary artistic text: gratče Ġuture, MJ5: 16).
Sources and abbreviations
-
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Љ. Севдинска, В. Настоска, (2008), Македонски јазик за трето одделение за деветгодишно
основно образование, Skopje. (МЈ3)
Љ. Севдинска, В. Настоска, (2009), Македонски јазик за четврто одделение од
деветгодишно основно образование, Skopje. (МЈ4)
Љ. Севдинска, В. Настоска, (2010), Македонски јазик за петто одделение деветгодишно
основно образование, Skopje. (МЈ5)
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WEB QUEST IN THE MOTHER LANGUAGE INSTRUCTION IN THE FIRST TWO
CYCLES OF THE PRIMARY EDUCATION
Anita Shterjoska1
Abstract
Functional literacy, as an essential competence, has a polyvalent nature and refers to many aspects of human behavior. We
locate the foundation of this socially determined phenomenon in the language sphere.
Mother language instruction in elementary education is directed towards organized and focused development of the initial
applied literacy of the students. The system of elementary education justifies its existence in this way and provides the
students with a starting ground for a successful integration in social life.
This paper provides a short theoretical elaboration of the didactic value of the methodological model Web Quest related to
the language literacy of the students in the first two cycles of primary education in the Republic of Macedonia. Also, we
present the results from the research, in which the model is observed at a micro level - in the teaching practice of the
subject Macedonian language. The observation of the instructional activities resulted in specific indicators about the
functionality of the electronic tools for solving problems in education, regarding the development of skills for applied
reading and writing.
Key words: Web Quest, ICT, problem solving education, language literacy.

INTRODUCTION
The functionality of the knowledge acquired by the students through education is based on the
postulates of the so-called functional education, in which the knowledge, according to its applicability, is
acquired in a way which exploits its practical use. The students develop their functional literacy only when they
are in continuous communication with information and when they are able to use it to solve real life problems.
The term functional literacy is internationally determined as “an ability to understand, use and
evaluate a text, aiming for the students to reach their own goals, develop their knowledge and potentials, as well
as skills for efficient participation in society”. (PISA, The Definition And Selection Of Key Competencies,
1997: 16).
Without a doubt, the language competencies are the key markers of the functional literacy in this very
complex functional unit. Initially, their development is closely related to the family, however, the process of
establishing the foundations of functional language literacy occurs in primary education, where the students are
trained for functional reading and writing though planned and professionally and competently realized
instruction. When the reading is “functional” the students receive the information with a particular goal.
Through the prism of functionality, reading is a way for identifying information which is necessary for the
students in order to make right conclusions. In many situations, its goal is to interpret or to integrate the ideas of
the author of the text, or to make their own judgment about the meaning and the value of the read material.
Parallel with functional reading, the students develop and apply the skills for functional writing. It is achieved
gradually, through activities which are distributed in several lessons and difficulty levels. The students acquire a
specifically determined form of written expression at each level. As they reach more advanced levels, the
students are trained to write functionally and create texts with a more complex purpose, content and structure.
The quality of the instruction for functional language literacy directly depends on the use of instructional models
with a predominance of active methodological approaches. They are based on the importance of the positive
transfer in education, i.e. the initiation to connect the old and new knowledge, to expose the relations of the
processes and to establish relations between the acquired knowledge and the problems from everyday life.
Although the data confirm the positive effects of the use of different methodological approaches, we consider
that the problem solving education offers almost endless opportunities to realize objectives from the area of
applied language literacy. The functional language literacy is not only directly related to the practice, but it also
fully utilizes the characteristics of the problem solving education: the children’s curiosity; the freedom in the
approach when solving the problem, the absence of fear of failure and discomfort when presenting personal
ideas, openness towards new ideas and solutions, divergent thinking; rich intellectual experience; strong
emotional activity; trust, collaboration etc. (Petkovska, 2008: 218-219). The problem solving education respects
the nature of the cognitive process and the intellectual stages that the students undergo when solving the
problem. It is important for the stages of the intellectual process not to result in educational patterns. On the
contrary, the model of the problem solving education varies, and, depending on the specific situation, it can
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attain a different form and structure. Observed through the prism of practice, the intellectual phases correspond
to the working stages, whose number depends on the complexity of the problem solving process.
From the aspect of the applied language literacy, the problem solving education treats applied reading
and applied writing in the same way. Namely, apart from identification and decoding information presented in
the form of a text, when solving problems the students are trained to use the information in order to create
quality written compositions.
It is well known that during the education process the students and teachers need to operate with
information presented in several ways and through different media. In this way, the students are introduced to
the world of information and are trained to identify the needed information in different informational contexts.
The challenge gets harder each day, because the search for information in the written media is expanded with
the electronic sources, thus opening an educational sphere with great didactic horizons.
Before we discuss the didactic value of the electronic resources in the functional literacy instruction,
we must stress that the use of the information - communication tools in the education process, at different stages
of the education has different objectives, function and methodological approaches. In elementary education, the
presentation of the instructional material, which is usually textual, is often accompanied by multimedia material.
If it is integrated in an interactive unit, in which the students communicate with the information, the electronic
material gets a new dimension and enables realization of the so-called electronic learning. To determine the
didactic value of the used tools means to determine the functionality of the electronic solution in the learning
process. It has a status of a means, not an objective of the education. In order to support this claim, further on, in
this paper, we will analyze the so called model Web Quest, aimed at learning by discovery and solving problems
with the use of the electronic resources.
1. Web Quest – a functional tool that encourages learning
Web quest, in its original form, is a combination of problem solving instruction and research orientated
activity, in which the students use the Internet to find information which is necessary for solving problems.
(Norton, P. & Wiburg, K., 1998: 37-40).
The original model of Web Quest is most suitable for the upper grades, when the students have
command of the needed information and informatics competencies to independently use the resources on the
Internet. In elementary education, Web Quest is adjusted to the needs of the instruction, aiming for the students
to practice active models of learning, to get introduced to language, information and informatics literacy. A
simplified version of the model is used at this level, so the students search and find data from a defined source
of information, and afterwards conduct an analysis in order to find the solution to the problem. While the
students try to solve the problem, they develop awareness about the functionality of the knowledge in real life,
and thus, they use the skills for applied reading and writing with great motivation and dedication. Reading leads
them to the necessary information, and the solution of the problem is a result of the use of one of the forms of
written expression. The structure of the teaching model Web Quest has five components, which scrutinize the
steps for defining and solving the problem situation. The teachers plan the instruction and the way in which they
will guide the students to solve the problem, thus they: a) introduce the activity; b) give tasks; c) specify the
resources needed for solving the tasks; d) scrutinize the process; e) discuss the results of the joint activity and
the functionality of the acquired knowledge.
The teacher presents the students with a real problem situation during the first component, called
“introduction”. This scenario for introduction of extracurricular activities results in great motivation, curiosity
and interest in the task. The problem situation for the students is a challenge which has the power to keep their
interest and attention during the realization of the tasks, and answer the frequently asked questions: - Why do we
learn this? / - What is the objective of the tasks? / - How can I use this in real life? etc.
In the second component, “tasks”, the teacher prompts the solution of the problem and discusses tasks
whose solutions assuredly lead to the desired result. Properly defining the tasks is very important for the success
of the project activity. The students get precise knowledge regarding the subject of their work through clearly
given tasks. The successful realization of the tasks depends on their practicality, viability and correlation to the
interests and the prior knowledge of the students.
The realization of the tasks is conditioned by the third component, “resources” – quality sets of
information, in which the students seek data which is necessary to solve the problem. In the original form of
Web Quest, the resources are web pages, but this does not restrain the teacher to offer other resources, such as:
books, encyclopedias, newspapers, magazines, dictionaries, illustrations, multimedia presentations, or other
materials created by the teacher for the needs of the planned activity. It is most important for the teacher to
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compile a list of needed resources in a way that will guarantee an adequate approach to the research, without the
risk for the students “to get lost” in the search of the needed information.
In the explanation of the component “process”, the teacher points out specific activities, which are
required for proper and correct realizing of the tasks. This includes clear defining of the structure of the
activities, in the form of specific actions. The students come closer to the solution by carrying out the actions,
i.e. the product that is defined in the component tasks.
The last component “conclusion” refers to the presentation of the results and the product of the activity
with mandatory emphasis on the functional aspect of the acquired knowledge. To round up the complete
process, the conclusion provides a brief summary of the learning stages of the students, as well as a connection,
of the learnt material, to the everyday life of the students.
Without any doubt, the model Web Quest has the potential to find effective practical solutions for an
ongoing development of the functionality of the instructional practice for the subject Macedonian language in
the second cycle of primary education. Through this model, in a creative and stimulating atmosphere, by solving
authentic problems, the students acquire knowledge and develop skills which are defined in the frames of
functional language literacy. When placed in a situation to do research, they read texts which are available
through different media; they gradually maneuver in the process, in which they learn how to notice and extract
information; they make direct conclusions, interpret and integrate ideas and information, or assess the content,
style and elements of the text. The solution of the problem is a product of the creative activity of the students, as
they use the collected information to compose a text with a defined form and content, i.e. to use one of the forms
of written composition. All this confirms that the students use tools and skills to deal with information at an
adequate level of difficulty, which are defined as learning skills of the 21st century.
2. Analysis of the didactic value of Web Quest in the functional language literacy instruction
The data necessary to practically confirm the theoretically stated didactic value of the model Web
Quest was acquired through an action research, carried out in 11 primary schools in the Republic of Macedonia.
The sample of the research covered students from fourth and fifth grade, and their teachers from the mentioned
schools.
During the research we observed several indicators which lead to specific conclusions: motivation for
writing; interest in the task; activity of the students; works of the students (maps, draft of the text, texts). The
opinions and experience of the teachers and students regarding this teaching model were also subject of our
interest.
For the needs of the research, we designed a Web Quest with five stages. We elaborated the writing
stages in detail (preparation, writing draft versions, revision and improvement of the text, editing and
publishing). The specific problem, which has the function to stress the practical side of the acquired knowledge
and at the same time to increase the students’ motivation for work was defined as a creative workshop for
writing compositions for tourists visiting the city of Ohrid. The stages were completed in the Macedonian
language classes in fourth and fifth grade during a three week period. The solving of the problem, from a
methodological point of view, aimed for the students to gradually get introduced to the process of writing
creative texts by doing research and creative work.
Before starting the research activities in the instructional process, we asked the teachers and students to share
their experiences about the way in which the students experience composition writing. According to our
expectations, the teachers and students relate composition writing classes to fear, stress, unpleasantness and
repulsiveness. There is seriousness, tension and suspense in the classroom when “composition writing” is
mentioned. The students experience composition writing as a process of grading, and not as something that is
fun and that is an opportunity for creative expression. In this context, some of the teachers gave the following
opinions: “…It depends a lot on the student in question, it is individual, but it is a fact that they do not like them
a lot…”, or “…The students are afraid of writing compositions because then they need to show what they have
learnt without the assistance of the teacher…”. The teachers consider that although it is not justified, writing a
composition causes stress and insecurity in the students. The written compositions are considered as some of the
more difficult school tasks. According to them, the number of students who have affinities for writing and who
show interest and desire for creative writing is quite low. However, they do not mention the reasons that have
led to this situation. Here are some statements of the students. One student said: “…The classes in which we do
the written compositions are the most difficult for me. I do not know what to write. I never know whether I am
on topic…”. Also, there were students which stated the reasons why writing is difficult for them. For example,
‘…I love writing compositions only because I have an idea and I really like to write. But also, there are some
things I do not like about the written work. For example, sometimes you are limited by words, and you cannot
finish your thought”.
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We aim to overcome this condition and bring writing closer to the students through creative
workshops. One way to do this is to bring the functional aspect of writing to light, which for the teachers is a
functional unit of the instruction, but for most of the students, it is an ambiguous category. In our opinion, this
condition may be significantly improved if the students are given an opportunity to approach writing in a
pragmatic way, i.e. if conditions are created, in which they will become aware of the needs and potentials for
sharing their opinion, feelings, and attitudes in a written way. We obtained the first indicators for the effect of
the acquisition of the applied knowledge and skills from the area of writing, which directly reflect in the
everyday life of students, in the first stage of our field research. Namely, due to the practical nature of the
problem, the students approached the realization of the task with great interest and motivation Their attitudes
confirm this conclusion: “…This is not writing a composition, now we write like journalists…”; “…This is very
interesting to me, I want my text to be published…”; “…Our texts will be published on the Internet and because
of this, they must be interesting…”. The following statements of the teachers are also a proof that the applied
approach completely met our expectations: “…It was almost amazing to see with how much desire our students
embraced the challenge to write about the natural beauties. We have many examples when writing on a similar
topic was just a routine without great exaltation and desire for work, however, this time it was different…”;
“…The students wrote, and we assessed their texts. I have the impression that this time the students wrote with a
goal, and not for a grade, they did this without the fear of grading. All of them had a great desire to see their
texts on the bulletin board or the web page of the municipality…”
Apart from the motivational component, during the research period, the effects of the introductory
model on the degree of realization of the education objectives from the area of writing were also a subject of
observation. The data from the insight and analysis of the works of the students by the teachers, gave us the
right to conclude that the introductory change in the approach towards writing provided realization of several
functional objectives of the language literacy instruction. Namely, the students learnt how to locate the needed
information and to go through all stages of writing through focused activities: they made preparation, wrote
draft versions, made revision and improved the texts. Afterwards, they organized them and prepared them for
publishing.
The experiences of the teachers and students lead us to the conclusion that teaching how to write does
not have the proper position in the Mother language instruction. The writing directions are given at the
beginning of the class, when writing is performed, and the preparatory classes, if realized, mostly have the form
of a conversation in which the teachers give instructions about the structure of the text. From the interview with
the teachers, we found out that the vocabulary exercises (web of words, wall of words, smart maps etc.) are part
of the instruction, but are rarely related to writing texts. Their objective is to enrich the vocabulary of the
students, and contribute indirectly for a quality written expression. When the attention of the students is focused
on the topic, the exercises for finding information related to the topic, as well as noticing the relations among the
words become meaningful for them, the intellectual process moves in the right direction and success is
inevitable. The positive effects of the focused preparatory activities of the model WebQuest were obvious. The
students had clear instructions how to research on the topic, they created their own smart maps and gradually
progressed in the concept of writing. The use of the Internet regarding the given topic looked like a game in
which everyone is trying to win by having original “maps of words”. Some students called the maps “drawing”
with words, other students called it “a chart with words”, and to some this activity resembled “a river with
confluents that flow into a river” etc. It is also important to mention that apart from manipulating with “the
material” that they were going to use in their text, the students also thought about the process of mapping, and in
this way they promoted the metacognitive aspect of writing.
The main indicators of the didactic value of the model were obvious in the research activity, which
directly treated the main research problem – the process of creative writing based on previous quality
preparation of the students. Namely, the students created the draft version of their written composition by using
the web of words, the emotional preparation and experience related to the materials about the topic. After
thinking and discussing the structure, purpose, reading audience etc., the students gave the following answers to
the question: How often did they discuss the elements of the written composition with the teacher: “…When we
were doing the written composition the teacher told us that it needs to have three parts…”; “…Until now we
have not discussed whom this composition was intended to…”; “…We discuss the written work when we receive
the grades. Then, the teacher points out our mistakes…” We received similar answers when we asked the
teachers, for example: “…We do the preparation for the written composition in separate classes. During these
classes, I give instructions about what the students need to write, what they need to pay attention to, that they
must have an introductory, main and closing paragraph…”; “During the classes we often discuss the process
and the stages of writing compositions, but there are not special writing classes…”. “…It is important for the
students to know that the composition needs to start with an introduction, that the main part follows and that
there is a conclusion at the end…”.

216

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

The information about “the revision” and “ the improvement of the text” was very important for the
research. The observations and opinions of the teachers indicate the positive effects of the scrutiny of these
stages in the classes for functional writing. From the comparison of all the versions of the texts of the students, it
is easy to notice that the quality of the written composition greatly increases in these stages during the creative
writing classes. The omission of these stages disables the students to completely form their written composition.
It is important that the teachers understand the importance of these stages, in the training of the students for
quality writing, and incorporate them in their everyday work with the students, with certain modifications. The
statements of the teachers confirm this: “…In the practice until now, these “stages” were an integral part of the
analysis of the written composition, but it is a fact that it was too late to intervene …”; “…We have worked on
this already, however, this approach is more comprehensive and provides a more precise analysis of all
elements of a quality written composition…”; “…Because of the peculiarity of the material we did not manage
to devote enough attention to this important issue…”.
It is obvious that contrary to this experience, the offered model adheres to the writing stages. The
creation of the composition is preceded by several activities, which prepare the students to creatively express
their opinions. The ways to improve their compositions are also discussed. Writing draft versions of the
composition was not mentioned in the interview with the teachers, but it was positively assessed in the research
activities.
When we asked the students to compare the composition writing classes and the conducted project
activities, we received completely different answers. After only three weeks, they completely changed their
opinions about writing. This time, the stress and fear were replaced with a creative and productive working
atmosphere. From the experience of the students, we confirmed that writing can be interesting and fun, if
presented to the students in an adequate way. Although, the same objective needs to be fulfilled, carrying out
instructional activities through stages contributes for the students to approach the written compositions with
greater self-confidence.
It is important to mention that the use of the information technology in this model completely justifies
its presence. The students operated in this electronic hypermedia surrounding easily and without problems. It
was an alleviating circumstance in the use of information. The emotionally received information, through image,
color, sound etc. also contributed for the successful creative expression of the students. Apart from the great
criticism regarding the overuse of the ICT in the Mother language instruction, the model Web Quest proved that
with a real methodological approach it can be a very efficient aid in the classes.
The presented theoretical - practical findings give us the right to conclude that this model once again
highlights the didactic justification of active education, in which functional literacy is a means for improving the
personal and social life of the students. This shows us how information, informatics and language competencies
create a unique functional unit, which is reinstated in education, and developed and used throughout life.
CONCLUSION
The scientific circles have highlighted the benefits of the use of the creative methodological approaches
in the Mother language instruction for a long time. Many of them are elaborated in the professional literature,
but even apart from all the efforts of the experts, we still feel the need of further scrutiny of the functional
methodological approaches in practice.
This research offered relevant information about the great didactic value of the model Web Quest in the
Macedonian language classes in the first two cycles of primary education.
It is our opinion that the results will encourage consideration and development of other active models,
in which the instruction will be about solving real problems and development of quality functional language
literacy in the students.
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BAZI KİŞİSEL DEĞİŞKENLERE GÖRE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKULUN
ORGANİK ÖRGÜTSEL YAPISINA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ
CLASSROOM TEACHERS' OPİNİONS TOWARD PRIMARY ORGANIC SCHOOL
STRUCTURE IN TERMS OF SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES
Yusuf Cerit1 Nuri Akgün2 Tuncay Özdemir3 Kaya Yıldız4
Özet
Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin organik okul yapılanmasına ilişkin algılarının cinsiyet, mesleki kıdem ve eğitim
seviyesi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu çalışmanın verileri 2013-2014 öğretim
yılında Bolu il merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan ilkokullarda görev yapan 232 sınıf öğretmeninden elde edilmiştir.
Araştırmanın verileri Freund ve Drach-Zahavy (2007) tarafından geliştirilen ve Conley ve You (2014) tarafından okula
uyarlanan ve 4 maddeden oluşan organik örgüt yapısı ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik
ortalama ve standart sapma, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin
cinsiyetlerine göre organik okul yapısına ilişkin algılarının farklılık göstermediği, eğitim düzeyi ve mesleki kıdemlerine
göre ise farklılık gösterdiği bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Okul yapısı, organik yapı, sınıf öğretmeni
Abstract
The purpose of this study is to explore classroom teachers' opinions toward organic school structure in terms of gender,
educational status, and seniority. Data in this study was obtained from 232 classroom teachers working at primary
schools in Bolu province in the academic year of 2013 - 2014. Data in this study were collected using organic
organizational structure scale developed verileri Freund ve Drach-Zahavy (2007), and was adapted in school structure by
Conley and You (2014). Mean, standard deviation, t test, ANOVA and LSD tests were used in analysis of the data. It has
been determined that there was a difference among opinions of classroom teachers in terms of their educational status,
and tenure, whereas there was no a differences among opinions of classroom teachers in terms of their gender.
Keywords: School structure, organic structure, classroom management

GİRİŞ
Örgüt yapısıyla ilgili araştırmaların, çalışanlar üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmasından dolayı örgüt yapısı,
çalışanların davranışlarını, tutumlarını ve deneyimlerini tanımlamak, açıklamak ve değiştirmek isteğinde olan
uzman ve uygulayıcıların dikkate aldıkları bir faktör olmuştur (Grant & Parker, 2009).
Bilgi ve iletişim teknolojileri ve hizmetlerindeki gelişmelerin hızlandırdığı (Barley & Kunda, 2001),
örgütsel yaşam ve başarının gittikçe artan şekilde eğitim ve sağlık gibi alanlardaki müşterilerin ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için profesyonel çalışanların yeterliliklerine bağlı olduğu bilgi ve hizmet ekonomisi, iş
yaşamında hakim olmaya başlamıştır (Batt, 2002). Bu değişim, örgütleri işsel, kültürel ve coğrafik sınırları
bütünleştirmiş ve işi tamamlayabilmek için işbirliği içerisinde çalışan özerk takımların oluşmasını
sağlayabilmek için örgüt yapılarının yataylaşmasına neden olmaktadır (Griffin, Neal & Parker, 2007).
Dolayısıyla örgütsel yapının, iş, görev ve rollerin nasıl yapılandırılacağı, gerçekleştirileceği ve değiştirileceğini
etkilemesinin yanında çalışanlar ve örgütsel sonuçlar üzerinde de önemli etkileri olabilmektedir (Grant &
Parker, 2009).
Alan yazında örgüt yapısını inceleyen çalışmalarda yaygın şekilde kullanılan örgüt yapısı tipleri Burn
ve Stalker (1961) tarafından mekanik ve organik örgüt yapısı şeklinde yapılan sınıflandırmadır. Bu çalışmada bu
yapılardan biri olan organik örgüt yapılanması incelenmiştir. Organik yapı, kendi kendini yöneten, özerk,
biçimsel olmayan, katılımcı, karar vericiler üzerinde çok az sınırlandırmaların olduğu yapılar olarak
tanımlanabilir (Courtright et al., 1980). Organik yapı, çalışan davranışlarının standartlaştırılmadığı, görev
farklılığının bulunduğu, hiyerarşinin düşük olduğu ve nispeten yüksek özerkliğin olduğu düzenlemelerdir
(Jogaratnam & Tse, 2006). Organik yapılar, esnek ve merkezileşmemiş, biçimlendirmenin düşük olduğu
yapılardır. Organik yapılara sahip örgütlerde iletişim akıcı ve esnektir. Çalışanların iş tanımları geniştir ve
çalışanlardan sahip oldukları uzmanlık düzeylerine ilaveten zamanında örgütün özel ihtiyaçlara dayalı
görevlerini gerçekleştirmeleri istenir (Carpenter & Bauer & Erdoğan, 2013).
Okul örgütü açısından da alan yazında organik yapı incelenmiştir. Öğretmenliğin profesyonel bir
meslek olduğu görüşünü ifade eden eğitimciler, okulun etkililiğini artırmak için organik şekilde
1
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yapılandırılmasının bir ihtiyaç olduğunu iddia etmişlerdir (Miller & Rowan, 2006). Rowan (1990) da bu görüşü
destekler şekilde, organik yapıların okullarda etkili öğretime ve öğrencilerin daha iyi öğrenmelerine neden
olabileceğini ifade etmiştir. Bununla birlikte okulun yeniden yapılandırılması ve öğretmenlerin
profesyonelliklerine vurgu yapan uzmanlar, öğretimin karmaşık ve belirsiz bir görev olduğunu, bu yüzden de
öğretimin, öğretmenlerin öğretim üzerindeki kontrolünü artırma, öğretmenler arasında işbirliğini destekleme ve
okullarda destekleyici liderlik sağlama yoluyla etkili şekilde yönetileceğini ileri sürmüşlerdir (Miller & Rowan,
2006). Alan yazında organik yapı ile okul etkililiğinin birkaç göstergesiyle ilişkisi incelenmiştir. Çalışmaların
birinde, güçlü organik yönetim tipleri tarafından karakterize edilen okullarda çalışan öğretmenlerin, diğer
öğretmenlerden daha çok yüksek öğretim yeterliliği duygusuna sahip oldukları, , örgütsel bağlılıklarının yüksek
olduğu ve profesyonel öğrenme düzeylerinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (Rowan, 2002a; Rowan et al.,
1993).
Yapılan işin özellikleri, örgütsel yapının nasıl şekillenmesi gerektiğini belirlemede önemli ölçüde
etkiye sahip olan bir faktördür (Ben-Ner, Kong & Luis, 2012). Rowan et al. (1993) rutin olmayan bir işin ise
organik örgüt yapısı tarafından yönetilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. İşin özellikleri ile örgüt yapısı
arasındaki uyum örgütsel etkililiği artırmaktadır (Rowan et al, 1993). Yani katılımcı karar verme, işbirlikçi
problem çözme ve destekleyici liderlik tarafından karakterize edilen organik örgüt yapıları, rutin olmayan iş
belirsizliği ve değişkenliğiyle etkili şekilde baş etmek için ihtiyaç duyulan bilgi desteğini çalışanlara sağladığı
kabul edilir (Rowan et al., 1993). Öğretmenlerin işi olan öğretim faaliyeti, karmaşık ve rutin olmayan bir
özelliğe sahiptir (Rowan, 2002). Bu yüzden okulların organik olarak örgütlenmesinin sağlanması, öğretim
etkinliklerinin etkili şekilde gerçekleştirilmesinde katkıya sahip olabilir.
Özerklik, bağımsız karar verme ve karara katılım gibi özellikleri barındıran profesyoneller
uzmanlıklarının örgütlerde kabul edilmesini isterler (Carmeli, 2005). Organik yapılar, uzmanın beklentilerinin
ışığında, dönüt, sorumluluk ve etki gibi kaynaklara sahip uzmanlar tarafından işin yapılanmasını sağladığı için
etkililikle olumlu şekilde ilişkili olabilir (Freund & Drach-Zahavy, 2007). Öğretmenliğin uzmanlık gerektiren
bir meslek olması, öğretmenlerin de profesyonel olmaları nedeniyle, öğretim etkinliklerini planlama ve
gerçekleştirmede yeterliliklerine dayalı olarak karar verebilme şansına sahip olmayı isteyebilirler. Bu da,
öğretmenlerin kendilerini belirlenmiş olan kurallar ve prosedürler çerçevesinde çalışmaya zorlayan mekanik
örgüt yapılarından daha çok organik bir okul yapısında çalışmayı istemelerine ve başarılı olabilmek için motive
olma ve ekstra çaba göstermelerine neden olabilir. Bu yüzden öğretmenlerin profesyonel bir meslek üyesi
oldukları düşünüldüğünde, okulların organik örgüt yapısına uygun şekilde dizayn edilmelerinin daha uygun
olacağı ileri sürülebilir.
Bu çalışmada öğretmenlerin okulun organik örgüt yapısına ilişkin algıları cinsiyet, mesleki kıdem ve
eğitim düzeyi değişkenlerine göre incelenmiştir. Çalışanların cinsiyeti, iş ve örgüt ile ilgili değişkenlere yönelik
algıları farklılaştıran bir faktördür (Rowan et al., 1993). Özgürlüğün önemi ve yeterliliklerini kullanma şansı
gibi çalışma koşulları ile ilgili değişkenlere yönelik kadın ve erkeklerin tercihlerinin birbirlerinden farklılık
göstereceği ileri sürülmüştür (Miller, 1980). Bu nedenle öğretmenlerin cinsiyetlerine göre okulun yapılanmasına
ilişkin algılarının farklılık gösterebileceği ifade edilebilir.
Eğitimin, insanlara yeni bilgi ve beceriler kazandırması nedeniyle eğitim düzeyi yüksek olan
öğretmenlerin kendilerini daha yeterli görme olasılığı bulunabilir. Alan yazında profesyonel çalışanların,
işlerinde özerk olmayı ve yeterliliklerini kullanabilme fırsatına sahip olmayı istedikleri ileri sürülmüştür. Bu
yüzden eğitim düzeyi yüksek olan öğretmenler, öğretim etkinliklerini planlama ve gerçekleştirme konusundaki
çalışmalarını müdahale olmadan yapabilecekleri bir okul yapılanmasını isteyebilirler. Dolayısıyla bu
öğretmenler, okulda işlerini karışılması konusunda çok hassasiyet gösterebilir. Bu anlamda eğitim düzeyine göre
öğretmenlerin okulun mekanik ve organik olarak yapılanma düzeyine ilişkin algıları farklılık gösterebilir.
Mesleki kıdem, örgütlerde çalışma süresi ile ilgilidir. Kıdemin artması, çalışanların örgütsel yapıya
aşinalık geliştirmelerine, dolayısıyla işlerindeki davranış tarzları alışkanlık haline dönüşebilecektir.
Öğretmenlerin mesleki kıdemleri arttıkça, okullarda öğretim etkinliklerini gerçekleştirmek için yapmaları
gereken eylemleri benimseme eğilimleri fazla olabilecektir. Mesleki kıdemi düşük olan öğretmenler ise, okulun
yapılanmasına ilişkin farklı bakış açıları geliştirebilirler. Bu nedenle öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre
okul yapısına ilişkin algıları farklılık gösterebilir.
Problem: Sınıf öğretmenlerinin organik okul yapılanmasına ilişkin görüşleri cinsiyet, kıdem ve eğitim düzeyine
göre farklılık göstermekte midir?
Alt Problemler:
1.

Sınıf öğretmenlerinin organik okul yapılanmasına ilişkin görüşleri nelerdir?
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2.

Sınıf öğretmenlerinin organik okul yapılanmasına ilişkin görüşleri
a) Cinsiyete
b) Mesleki kıdeme
c) Eğitim düzeyine göre farklılık göstermekte midir?
YÖNTEM

Çalışma Grubu
Bu çalışmanın verileri 2013-2014 öğretim yılında Bolu il merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan ilkokullarda
görev yapan 232 sınıf öğretmeninden elde edilmiştir. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin % 60.8’i kadın,
% 39.2’si ise erkektir. Öğretmenlerin % 19.4’ü yüksekokul, % 57.8’i fakülte ve % 22.8’i’ü ise yüksek lisans
eğitimi almışlardır. Sınıf öğretmenlerinin % 14.2’si 1-5 yıl, %19’u 6-10 yıl, % 21.6’sı 11-15 yıl, % 22’si 16-20
yıl ve % 23.3’ü ise 21 yıl üzeri mesleki kıdeme sahip oldukları tespit edilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Kişisel Özellikleri
f
141
91
232
33
44
50
51
54
45
134
53

Kadın
Erkek
Toplam
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üzeri
Yüksekokulu
Eğitim Fakültesi
Yüksek Lisans

Cinsiyet
Kıdem

Eğitim Durumu

%
60.8
39.2
100
14.2
19
21.6
22
23.3
19.4
57.8
22.8

Verilerin Toplanması
Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin organik okul yapılanmasına ilişkin algılarını belirlemek için Freund ve
Drach-Zahavy (2007) tarafından geliştirilen ve Conley ve You (2014) tarafından okula uyarlanan ve 4
maddeden oluşan organik örgüt yapısı ölçeği kullanılmıştır.
Ölçeğin yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) ve Barlett Sphericity testi ile araştırılmış ve KMO .706 ve Barlett Sphericity testi (X 2: 274.861, p: .000)
anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçlar ölçeğin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Faktör analizi
sonuçları organik okul yapısı ölçeğinin tek faktörden oluştuğunu göstermiştir. Ölçeği oluşturan maddelerin
faktör yük değerleri .711 ile .825 arasında değişmiştir. Faktörün ölçeğe ilişkin açıkladığı varyansın ise % 60.88
olduğu belirlenmiştir.
Ölçeğin güvenirlik çalışması için Cronbach alfa katsayısı tespit edilmiştir. Analiz sonucunda alfa değeri ise
.78.5 bulunmuştur. Ölçeğin madde-toplam korelasyonun .513 ile .654 arasında değişmiştir. Buna göre, ölçekteki
maddelerin organik okul yapısı ölçmeye yönelik olduğu yani iç tutarlılığının bulunduğu söylenebilir.
Verilerin Analizi
Sınıf öğretmenlerinin organik okul yapısı algılarının cinsiyetlerine göre farklılık olup olmadığı t testi ile eğitim
düzeyi ve mesleki kıdeme göre farklılık olup olmadığı ise tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir.
BULGULAR
Sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre organik okul yapısına ilişkin görüşleri arasında farklılık olup
olmadığını belirlemek için yapılan t test sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde, cinsiyet
değişkenine göre öğretmenlerin organik okul yapısı ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı
görülebilir.
Tablo 2. Öğretmenlerin Görüşlerinin Cinsiyete Göre t test Sonuçları
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

N
141
91
232

Ort.
9.65
9.64
9.65

220

S
2.38
2.19
2.26

t
.037

p
.230

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

Sınıf öğretmenlerinin eğitim durumu ve mesleki kıdemlerine göre konuya ilişkin görüşleri arasında farklılık
olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Tablo
3’de sınıf öğretmenlerinin eğitim seviyelerine göre görüşleri arasında farklılık olduğu görülebilir. Farkın hangi
gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan LSD testi sonuçlarına göre yüksekokul mezunları ile fakülte
ve yüksek lisans mezunları, fakülte ile yüksek lisans mezunları arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu
sonuçlara göre sınıf öğretmenlerinin eğitim düzeyleri yükseldikçe organik okul yapısına ilişkin algılarının
düştüğü ifade edilebilir.
Tablo 3. Eğitim Durumu ve Mesleki Kıdem Değişkenlerine Göre Tek
Yönlü Varyans Analizi Sonuçları
Eğitim Durumu

Mesleki Kıdem

Ort.

S

F

p*

Yüksekokul

12.26

1.76

105.645

.000

Fakülte

9.65

1.77

Yüksek Lisans

7.43

1.06

1-5 yıl

7.96

1.74

24.659

.000

6-10 yıl

8.68

1.74

11-15 yıl

9.28

1.76

16-20 yıl

9.84

2.14

21 yıl ve üzeri

11.64

2.01

* p<.01
Sınıf öğretmenlerinin organik okul yapılanmasına ilişkin algılarının mesleki kıdemlerine göre farklılık
gösterip göstermediğine ilişkin yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına Tablo 3’de verilmiştir. Analiz
sonuçları öğretmenlerin organik okul yapısına ilişkin algılarının mesleki kıdemlerine göre farklılık gösterdiğini
ortaya çıkarmıştır. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan LSD testi sonuçlarına göre 15 yıl ile 11-15 yıl, 16-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanlar, 6-10 yıl ile 16-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri
kıdeme sahip olanlar, 11-15 yıl ile 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan öğretmenlerin görüşleri arasında farklılık
olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre sınıf öğretmenleri mesleki kıdemleri arttıkça organik okul
yapılanmasına ilişkin algı düzeylerinin artabileceği ileri sürülebilir.
TARTIŞMA
Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin organik okul yapısı algılarının cinsiyete göre farklılık göstermediği ortaya
çıkmıştır. Bu sonucu destekler şekilde Uçkun, Uçkun, Demir ve Gültekin (2005) ve Yücel, Karaman ve Önder
(2008) tarafından yapılan çalışmalarda okulun bürokratik yapılanmasına ilişkin öğretmenlerin ve üniversite
çalışanlarının algılarının cinsiyete göre farklılık göstermediği bulunmuştur. Kadın ve erkek öğretmenler, okulun
organik yapılanmaya sahip olma düzeyine ilişkin algılarının ortalamanın altında olduğu görülmektedir. Yani
kadın ve erkek öğretmenler okulun organik olarak yapılanma düzeyinin düşük olduğu görüşündedirler.
Öğretmenler, sınıflarında tek başlarına çalışırlar. Dolayısıyla öğretmenlerin işlerini nasıl yaptıkları çok yakından
denetlenme olası bulunmamakta ve önemli düzeyde özerkliğe sahip olmaları nedeniyle organik yapılanmanın
okulun doğasına uygun olduğu söylenebilir (Hoy & Miskel, 2010). Ancak bu çalışmada öğretmenler okulun
standartlaştırılmış prosedürler merkezi karar alma, özerkliğin olmadığı, kuralların belirli olduğu ve otoriter bir
yapıya sahip olduğunu düşünmekte oldukları ifade edilebilir.
Bu araştırmada öğretmenlerin organik okul yapılanmasına ilişkin algılarının eğitim düzeyine göre
farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin eğitim seviyeleri arttıkça okulun organik yapılanma
algılarının düştüğü görülmektedir. Bilgi ve becerisi yüksek olan çalışanlar için uygun olan örgüt yapısının
organik yapı olduğu bulunmuştur (Demir & Okan, 2009). Öğretimi planlama ve gerçekleştirmeyle ilgili bilgi ve
becerisi yüksek olan öğretmenler, öğretim faaliyetleri etkili şekilde yapabilmek için neler yapmaları gerektiğini
belirleyebileceklerdir. Bununla birlikte, öğrencilerinin özelliklerine ve konunun niteliğine göre uygun
yöntemleri bulma ve kullanabilme de kendilerini yeterli görebilirler. Dolayısıyla sınıflarında özerkliğe sahip
olma eğiliminde olabilirler. Bu açıdan, eğitim düzeyi yüksek öğretmenler, okul işlerini nasıl yapacaklarına
ilişkin kararları verebilme fırsatına sahip olmayı isteyebilirler. Dolayısıyla eğitim seviyesi yüksek olan
öğretmenler okulun organik olarak yapılanmasını isteyebilirler. Bu öğretmenler, okullarda öğretimin
planlanması ve gerçekleştirilmesinde neler yapacaklarının belirlenmesine ilişkin hassasiyetlerinin yüksek
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olabileceği söylenebilir. Bu nedenle eğitim düzeyi yüksek olan öğretmenler okulun organik yapılanma
düzeylerine ilişkin algıları düşük olabilir.
Bu çalışmada öğretmenlerin organik okul yapılanmasına ilişkin algılarının mesleki kıdeme göre
farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin mesleki kıdemleri arttıkça okulun organik yapılanmasına
ilişkin algılarının da artığı görülmektedir. Çalışanların örgütte kalma düzeyleri, örgütün yapına ilişkin farklı
algılar geliştirilmesine neden olabilir. mesleki kıdemi yüksek olan öğretmenler, uzun süre okul yapısı içerisinde
yer almalarından dolayı, nasıl davranacaklarıyla ilgili kural ve prosedürleri içselleştirmiş ve ya alışkanlık haline
dönüştürmüş olabilirler. Bu da öğretmenlerin öğretim etkinliklerini nasıl gerçekleştireceklerine ilişkin
eylemlerin okulun yapılanmasından kaynaklı olarak sınırlandırıldığını düşünmelerine neden olabilir. Buna
karşın mesleki kıdemi düşük olan öğretmenler, öğretim etkinliklerini profesyoneller olarak kendileri planlayıp,
gerçekleştireceklerini düşünme olasılıklarında dolayı, okuldaki kural ve prosedürleri daha sınırlandırıcı olarak
algılayabilirler. Bu yüzden mesleki kıdemi yüksek olan öğretmenler, düşük olan öğretmenlere göre okulun
organik yapılandığını algılamış olabilirler.
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THE FIRST FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH LANGUAGE) IN THE EDUCATION
SYSTEM OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Lulzim ADEMI1
Abstract
Language and cultural diversity are one of the greatest treasures, but at the same time, they are also among the greatest
challenges that Europe face. Learning a foreign language is present in education systems everywhere. The grade in which
children begin to learn a foreign language is rapidly getting lower. Until 1998, learning one foreign language was
compulsory throughout Europe. At first, it began in the middle or at the end of primary education, and now students begin
to learn the first foreign language at the age of 6 or 9, which corresponds to the beginning of the formal education. After the
White Paper on Education was published by the European Commission, the need was stressed to implement a second
foreign language before attending high school, because latest researches confirm that learning a foreign language at a
young age results in greater fluency and greater success in the use of grammar rules. The need to learn a second foreign
language is also imposed by the principle that the learning and command of a foreign language is valuable in the era of
globalization. It gives people advantage over other people, because they are prepared to face the new world as opposed to
people who have limited communicating language skills.
The Republic of Macedonia is following this modern European trend and the recommendation by the European
Commission. It has been a part of the National Program for the Development of Education in the Republic of Macedonia
since 2005, as well as the 2007 Concept for nine-year long primary education. The first foreign language (English
language, as a widely spoken language in the world) is introduced as an obligatory subject at the earliest school age, while
the second foreign language is introduced in grade six (most often French or German).
This reform in our education is naturally followed by problems, which other European countries are facing as well, such as
lack of qualified teaching staff, which is a global problem in all countries, especially referring to teachers who teach in the
first and second cycle of primary education (from grade one to five), teachers who are not sufficiently pedagogicallypsychologically and methodologically trained to work with children of this age. This means that the Republic of Macedonia
should urgently make changes in the initial education of the teachers who teach a foreign language in these cycles. The
changes should emphasize the learning of different pedagogical-psychological subjects, which will introduce the future
teachers to the developmental characteristics of the children of this age, especially the understanding of the methodology of
early foreign language learning, specifically in our case, the methodology of early English language learning.
Keywords: foreign language, English language, education, teacher, school.

Today countries increasingly depend on each other and they connect in great powerful economic
communities. The ever-growing globalization, characteristic for the 21st century, requires people, work force
capable of communicating in several languages. This need to speak several languages is obvious in different
areas of life, such as trade, technology, media, science, tourism, sport, etc. Therefore, learning a foreign
language has become a necessity throughout the world, since in order to be competitive globally, and a part of
the world of business today, individuals who are able to work in culturally different environments and who
speak foreign languages are required. This was encouraged by the European Commission in 1995 in the White
Paper on Education, where they stressed the need for learning not one but two languages before finishing
primary school. This tendency is supported by the latest researches which confirm that the early learning of a
foreign language, even before puberty, results in greater fluency and greater success in the use of the grammar
rules.
This recommendation of the European Union has become a part of the National Program for the Development of
Education in the Republic of Macedonia since 2005, as well as the 2007 Concept for nine year primary
education2. It is recommended to start learning the first foreign language in first grade, at the age of 6 by using
methods adapted to the developmental abilities of the children and to continue learning it throughout primary
school. The early learning of the first foreign language will enable students to learn the second foreign language
with greater ease and confidence, starting from sixth grade to ninth grade, which is also a part of the
recommendation by the European Commission.
The education system in the Republic of Macedonia traditionally includes learning foreign languages. This
tradition has begun after the end of World War II with the opening of the first schools which enabled learning of
1
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foreign languages in fifth grade. The foreign languages included English, French, Russian and German. The
classes were organized in such way, that half of the students in each class learned English language and the
other half French, Russian or German. Students continued to learn the foreign language until the first year of
university education.
One of the greatest changes of the concept for nine year primary education is the introduction of English
language as a first foreign language in all three developing periods of the nine year primary education, starting
from first grade until the end of ninth grade. This change, regarding this subject, is a result of the modern
tendencies in the education systems in the majority of the countries of the European Union, where special
attention is given to the first foreign language. Students begin to learn this language from the youngest age, i.e.
in first grade of elementary school. English language was chosen as a first foreign language in the education
system of the Republic of Macedonia, since it is most widely spoken in the world, becoming an international
language used for communication in all areas. Speaking English language is necessary for several reasons: first
it allows one to better understand the world, since the major world media, publications, movies, music, etc. are
in English. Secondly, English allows successful personal, professional and geographic mobility, and thirdly the
most developed communication tools of our age, such as the Internet and Email are in English.
With this change, to learn the first foreign language (English language) and to base its learning on the Common
European Framework of Reference for Languages, the Republic of Macedonia enters the group of countries
which introduce the first foreign language at the youngest age of the students, from age 6 to age 9. However,
some member countries of the European Union introduce the learning of the first foreign language even earlier,
at the age of three, which is the case in some regions of Spain. However, in some countries, such as the
Netherlands, it is introduced at the age of 10. There are also exceptions to the learning of the foreign language
being compulsory, in countries such as Ireland and the United Kingdom (Scotland), which are the only countries
where learning a foreign language is not compulsory. By choosing English language as a compulsory first
foreign language, the Republic of Macedonia joins 14 countries, or regions in Europe with a preselected
compulsory foreign language. Nevertheless, statistics show that even in countries where English language is not
a preselected compulsory foreign language, it is still the most frequently learned foreign language, and even
90% of the students in the EU are learning the English language.
The Republic of Macedonia used the Concept for nine year primary education and the Common European
Framework of Reference for Languages (theoretical bases and objectives of the modern learning of a foreign
language and the competencies and communication levels for the use of a foreign language) as a basis for the
syllabus for this subject in elementary school. In the Republic of Macedonia, in the first three years (grades I III) the students can partially reach level A1 (beginner level), and in the following three years, two of which
belong to elementary school (grades IV - VI) they fully reach level A1 (beginner level). The number of classes
planned for this subject in elementary school in the Republic of Macedonia is almost identical to the majority of
the EU countries, where the learning of the first foreign language begins in first grade, and is as follows:
grade I

grade II

grade III

grade IV

grade V

Classes per
week

Classes per
year

Classes per
week

Classes per
year

Classes per
week

Classes per
year

Classes per
week

Classes per
year

Classes per
week

Classes per
year

1

36

2

72

2

72

2

72

2

72

The planning of content from first grade to fifth grade takes into account content from the syllabi of the other
subjects, i.e. abiding by the principle for inter-subject correlation according to the objectives and content,
emphasizing the integrative relation to the topics from the mother language. In elementary school, this subject is
based on multisensory (visual, audio, tactile, etc.) and holistic learning which includes the cognitive, affective
and motor aspects of the students, i.e. the teacher will integrate the different components allowing students to
learn the language in a functional way. This is why, as far as the foreign language is concerned, one cannot
separate, i.e. plan the number of classes according to specific components.
The introduction of this subject in the education system is a good basis for the successful learning of the first
foreign language (English language in our country). However, in order to achieve greater efficiency and success,
apart from the good legislative, other factors are also important, above all, well qualified foreign language
teachers, adequate instructional tools and clear instructional directions. The English language instructional tools
are plentiful and diverse, ranging from quality textbooks to modern educational software which contributes for
the better learning of this subject. Along with the development of the instructional tools, clear instructional
directions were prepared for the use of these modern instructional tools, which significantly eases the work of
the foreign language teachers. The greatest problem in the schools throughout Europe and in the Republic of
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Macedonia is providing quality teaching staff for this subject and the lack of qualified foreign language teachers
especially at a time when the students learn this subject from the youngest school age, which is a reason for
greater concern. In our country this mostly reflects in finding adequate teaching staff for the subject English
language in elementary school (from grade I to grade V in the nine year primary education). As in most
European countries, in the Republic of Macedonia, a single teacher teaches all the subjects in elementary school.
This teacher is responsible for a class and teaches all subjects (from grade VI there is a teacher for each subject).
These teachers are trained at the Faculties of Pedagogy, and the Institutes of Pedagogy, but the teachers that are
produced at these faculties are not trained for this area (a foreign language is learned only in the first year, at an
elementary level) and thus they do not have the competencies to teach this subject. As a result it was decided
this subject to be taught by specialists for this subject, which according to the normative for teaching staff for
this subject in the Republic of Macedonia, are teachers with a degree in English language and literature,
teaching module, VII¹; a degree in English language and literature VII¹; a degree in English language and
literature – another module and an adequate pedagogical – psychological and methodological training at an
adequate faculty, VII¹; with a degree in elementary education with a module for English language, VII¹3.
A similar solution for teaching a foreign language by a specialist for the subject is found in Bulgaria, Greece,
Turkey, Slovakia, Spain and Portugal. Other European countries have different solutions, but in most countries
the classes are taught by teachers who teach all the other subjects including English language, which is the case
in the Czech Republic, France, Italy, The Netherlands, Liechtenstein, Luxembourg, The United Kingdom,
Norway, etc., and there are also countries where the foreign language is taught by semi-specialists (teachers who
are qualified to teach at least three different subjects) which is the case in Denmark4.
Starting to learn English language in first grade brought on the need to employ additional teaching staff for this
subject in all the schools, since, the already employed teachers had a full fund of classes, thus the schools started
to employ English language teachers, which resulted in a lack of adequate staff which is especially obvious
regarding this subject in elementary school, where we can see that the classes are taught by unqualified staff
often without professional training, sometimes only with high school education, or other university education.
This is usually the case with the rural areas, although it is also present in city schools (the graduated students
more frequently decide to work in different affiliates of foreign companies where they receive higher salaries,
rather than to work as teachers. However, we are more concerned with the question if the qualified English
language teachers can successfully teach in elementary school. As we have mentioned, according to the
normative, apart from the final year, they complete their studies at the faculties of philology, where the
methodologies for teaching English language, taken by the students of this faculty do not include methodology
for early language learning (English language in this specific case). The students are also not introduced to the
specifics of working with children of this age, i.e. students from first grade to fifth grade, a period which,
according to the Concept for nine year primary education, belongs to elementary school. This fact makes us
question the competencies of this staff. Since the first foreign language was introduced in first grade, we have
witnessed this staff require the students in first and second grade to write letters and even words, although the
students do not do this in the mother language classes. Frequently, not understanding this part and facing with
something not characteristic of their age, the students develop aversion towards this subject. The students of the
teaching module are somewhat equipped to deal with the challenge of teaching with the subject methodology of
the English language, however, we doubt that the students from the remaining modules, and, with only three
subjects required by our system for acquiring adequate pedagogical-psychological and methodological training,
can successfully perform this task.
CONCLUSION
With the decision to introduce the subject English language in first grade, we believe that the Republic of
Macedonia joins the developed western education systems. This is a decision that will yield only positive results
in the overall education of the students. However, in order to fully achieve these results, we must solve the
problem with the teaching staff regarding this subject in elementary school, as soon as possible. In our opinion,
a solution to this situation, regarding the teaching staff that would teach in elementary school, is to provide
additional training in the initial education of the future teachers, which would give the elementary school
teachers competencies to teach a foreign language. This solution, in our opinion is ideal and would result in a
greater success in the learning of this subject, since the elementary school teachers get familiar with the
developmental characteristics of the children of this age through the different pedagogy and psychology subjects
that they learn. This possibility is also planned in the normative for teaching staff, which stipulates that the
subject English language can be taught by a teacher with completed studies for elementary education with an
English language module. Studies of this type are currently organized only at the Faculty of Pedagogy in Stip,
3
4
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where, within the frames of the syllabus, the students learn the methodology of the mother language and the
methodology of early English language learning, and we believe that with this training, the future teachers will
successfully deal with the challenge to transfer knowledge to the students of this age. However, we do not
exclude the possibility for the Department of English Language and Literature to introduce the same module for
the staff that is produced at this department to successfully teach this subject in elementary school, since as we
already know, learning a foreign language at an early age can only be beneficial and positively influence the
intellectual development of the children, enrich and improve the mental development of the children, improve
the understanding of the children of their mother language, etc. This is something that the parents support.
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THE EDUCATIONAL SOFTWARE IN THE REPUBLIC OF
MACEDONIA AND ITS USE IN ALBANIAN LANGUAGE CLASSES
Lulzim ADEMI, Lulzim ALIU1
Abstract
Teachers in their professional specialization are faced with the challenge to follow the novelties in the profession and to
continuously learn new teaching methods, which will help them to achieve better results in their work with the students.
At the same time, they are faced with another great challenge, which is the fast technological development and its
potential use in schools, as a learning tool. The western world started using technology 40 years ago, when TVs were
introduced into classrooms, then other inventions were also brought into use, such as the radio, the DVD, and today,
finally, the computers are common objects in the classrooms, not only in the developed countries, but all around the
world, with a tendency to be used in preschool education as well.
At first, the use of IT in education was not integrated in the curricula. In many cases, it was an adaptation of the curricula
to the computers instead of an adaptation of the computers and their possibilities to the curricula. Today, the increased
integration of the IT in education is not just because of technology itself, but mainly it is due to the content and the
efficiency of the teaching practices. Technology involves tools, which offer content and implementation of practices in
better ways. They are focused on the curriculum and learning. This is why Taylor (Taylor, 2000, p.4) rightfully said,
“Technology is not a silver bullet which will solve all our educational problems, however, it is surely a useful tool, which
will enable us to connect different communities to learn in new and diverse ways”. This means that it is not about what
technology can do by itself, but what can teachers and students achieve with the use of this tool.
The need for designing educational software is emphasized in the recommendations of the Draft program for the
development of ICT in education 2005 – 2015. Until then, we have the software Anima at our disposal, which is in
Albanian and Macedonian and was not covered by the education system. In 2005, Toolkid was redesigned and extended
from the Bulgarian version, adequately to the national teaching syllabi of the Republic of Macedonia. After the
implementation of the project A Computer for Each Child, various educational software was designed and is used in the
education system, such as the “Green Pack” and other software. However, another educational software which can be
used in elementary education classes is being created. In this software, as far as their use for the subject Albanian
language in elementary education is concerned, there are some inconsistencies, which could be counterproductive and
instead of helping the students to acquire adequate knowledge, could result in the opposite. Based on this, we draw the
conclusion that when using software in language school subjects, we must be careful of the grammar rules of the
language in question.
Keywords: education, educational software, ICT, language, mother tongue.

The modern technologies, which are ever more common in the modern world, slowly enter all spheres of human
life. Education, being an important link of society, is no exception to this. The new media and the latest IT
technologies, the rapid development of the personal and portable computers, the large scale digitalization of
information and use of new telecommunication sources, primarily the Internet, have transformed the world of
education. The era in which the teachers are the only source of knowledge, which they present to the students
who are passive recipients of information, is slowly dying. Multimedia makes the transfer of knowledge more
efficient, thus becoming the most effective medium for transferring knowledge. The electronic information
technologies from expensive, exotic devices (gadgets) have become standard equipment in the classrooms all
over the world. This changes the way in which the teachers carry out instruction even more.
When we talk about technology, the thought that comes to the mind of most people, is the computer. This point
of view is an issue in terms of IT integration in education, because it is based only on equipping the classrooms
with computers, instead of their practical use as teaching tools. This has already been seen, because we have
witnessed that many technological innovations in the past were focused only on the hardware (the technology),
and not its practical use. The focus was to adjust the curriculum to the technology instead of adjusting the
technology to the curriculum. Only equipping the classrooms with computers and software is not enough. It is
not important whether the technology “works”, what is important is when and in what conditions it “works”,
because teachers need to find a strategy for it to function and yield positive results (Viadero, p.16). Technology
needs to be used in education, to do more than just solve problems. It needs to provide new ways of learning,
promote problem solving learning, increase the interaction between the student and a particular school subject.
The education with technology will make teachers face their attitudes about the way in which they carry out the
instruction, as well as their traditional role. This means that during instruction, while presenting the material of a
particular area, they need to use educational software from that area. The use of educational software in
education is a recommendation that comes from the Draft program for the development of ICT in education.
1
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The educational software started to appear in the 90s of the previous century. At first it was simple, but as
technology advanced with time, the software advanced too. The educational software combines the verbal and
audio-visual information in a way which will provide complex and reality-like approach of meeting the learning
requirements (even in the case of abstract questions it provides ways to render them concrete). The educational
software is not an objective by itself. It justifies its existence with the potential it offers for better learning.
The development of educational software is a complex process which involves many components, and is
relatively expensive, especially in countries where the market is not that big for it to be economically
worthwhile, such as the Republic of Macedonia, where instruction is conducted in several languages, thus
decreasing the target population of the educational software. Because of this, another variant for acquiring
software is used – localization of already existing software, which is cheaper than to create one. The localization
of software is a process of adjusting the content of the software or parts of the software to the language and
cultural characteristics of the environment and the market. The implementation of the project “A Computer for
Each Child” started in 2007. According to this project, the teachers need to conduct 30% of the classes with use
of ICT. The implementation of the recommendations from the Draft program for development of ICT in
education started simultaneously. They refer to the development of educational software, which to a certain
point, has been successfully created for certain school subjects. Presently, in elementary education, the
following educational software programs are used: ToolKid, GCompris, and Green Pack. The software
programs in question have been localized, adapted, expanded and adjusted to the national teaching curricula of
the Republic of Macedonia, and approved by the Ministry of Education of the Republic of Macedonia. Many of
the teachers have been trained to use them. In their lesson plans, they need to plan the use of the software in
order to achieve the objectives of the lesson, as well as the objectives from the area of Information Technology
(IT). Apart from the mentioned software programs, there are other localized software programs in Albanian,
such as the software program Anima, and other software programs that have been developed with the purpose to
be used in the Albanian language instruction, for example the software program Abetare.
The goal of this paper is to analyze the use of the mentioned software in the Albanian language classes in
elementary education. Green Pack not only helps the students to acquire informatics literacy and culture, but
also to raise the consciousness for preserving the living environment through games, quizzes and situations from
real life. Since this software is used in schools, standard Albanian language should be used. However, in this
software we found examples of grammar mistakes, as well as omission of letters in words.
GCompris is free educational software supported by all operative systems, which provides different kinds of
activities for acquiring knowledge from different areas, such as the functioning of the computer, reading,
writing, all the way to scientific experiments. GCompris contains 10 activities created to help learn reading and
writing, i.e. to learn the language (enrichment of the vocabulary in several areas), activities for recognizing the
small letters, activities for recognizing the capital letters, connecting a number to a word, reading activities
(finding a word that matches a given photograph, activities for finding missing letters, activities for reading a
horizontally written text, activities for reading a vertically written text, activities for finding the name of an
image and activities for finding an unknown word, by guessing letters (the game hangman). This software is
ideal for the Albanian language classes in the lower grades because a well prepared teacher can constantly create
new variants of the activities, which will be interesting for the students, and will help them learn. This software
is especially useful in foreign language learning. English language is the first foreign language taught in the
schools in the Republic of Macedonia. It is learnt from first grade. This software, with its language learning
activities (enrichment of the vocabulary by listening to the pronunciation of words), is very useful for learning
the English language. It can be used in first grade, as well as the upper grades, because it offers other reading
and writing activities. However, this demands good coordination between the elementary school teacher and the
English language teacher. Namely, they should be well coordinated when introducing new content, to enable the
students to connect the vocabulary and rules of the mother language to the foreign (English) language. In our
opinion, there will be some issues in the use of this software in the Albanian language classes. There will be
issues in the activity for finding missing letters, and the activity for guessing letters (the game hangman). The
reason for this is that there are 9 bigrams, and there is a lack of keys on the keyboard to type these bigrams. In
order to type these bigrams, two keys need to be pressed (th, dh, nj, gj, xh, sh, zh) or the same key needs to be
pressed twice (ll, rr). However, this cannot be done in the software, because it generates a space for a single
letter. If it offered two spaces for the bigrams, it would be an issue for the students, because in some words there
would be a single space for writing a letter, and in other words it would have two spaces. This would confuse
the students regarding the alphabet of the mother language and the writing of the letters from the alphabet. Also,
there are no keys for the letters ë and ç, which when written in Albanian language support, are placed on keys
which do not resemble them. ë is written with the key (:), ç is written with the key ([). This could confuse the
students in terms of the appearance of these letters, because the way in which they are written is different from
the keys.
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In 2005 the program ToolKid was recreated, expanded and adjusted from the Bulgarian version of the program.
This is the reason why the Bureau for the Development of Education prepared:



A program for using informatics technology in the education in grades I-IV;
Manuals for teachers to use this program.

According to the program and the manuals for the teachers, the program ToolKid is used in the following
subjects in grades I-IV: Mother language (Albanian, Macedonian), Mathematics, Nature and society, Art
education, and Music education. In 2009, with the concept for nine year primary education, work with
computers was introduced as a subject. The syllabus for this subject is realized through educational software,
which in its original form will be used in third grade, whereas additional syllabi will be prepared for use in
fourth and fifth grade. The following activities for reading and writing are covered by the text program: Abc,
Tape, Words, Gossip, Clouds, Crossword, Notebook and Text. The objective of these modules is to facilitate
the learning of the mother language content. Also, this software enables the well prepared teachers to
continuously introduce new activities, which correspond to the level of the students and which challenge them.
However, in the localization of this software, the principle for adjusting the software content or parts of it to the
language and cultural characteristics, was not implemented. This should not be the case, because the students
can learn wrong information, which does not correspond to the orthographic and speaking standards of the
Albanian language. This program also has issues with the writing of the bigrams, especially in the modules Abc
and Clouds, in which a particular phoneme is heard after pressing a key. When typing bigrams, if the keys are
not pressed one after the other, the result is pronunciation of two separate letters, instead of pronunciation of the
particular bigram. In the module Abc, in the second and third level, the bigrams cannot be written in a single
square. Two squares are needed, as if it were the case with two separate letters. The same issue occurs in the
module Crossword. In the module Words, the issue occurs in the part of generating words with given syllables.
Only open syllables are given, and, because of this, it is not possible to create many new words. This can
deceive the students to believe that only the open syllables, covered by this module, exist in the Albanian
language, which is not true because there are also closed syllables in the Albanian language. This program could
attain its objective only by complete coverage of all syllables. In our opinion, the module Gossip is the most
inadequate one. The objectives of this module include teaching the students to form sentences with words by
using adequate gender, number and tense; to teach the students to put the parts of a sentence in order, which
includes a subject, verb, object or a supplement; to teach the students to differentiate the adjectives, pronouns,
numbers, and verbs, and to use them in accordance to the gender and number rules. This is the most problematic
program from a language point of view, and causes confusion. Namely, the computer randomly chooses words
from different word groups, from which the students need to form sentences. It is very common for the
combinations to be completely illogical, for example: i gëzuar nxënësi fryen (happy student inflate), dimri
vazhdon treg (winter continues market), etc. (depending on the sentence elements given to form a sentence). The
students face a challenge to form a sentence with the given words, when a logical sentence with these words
cannot be formed, but the program allows these illogical combinations. The teachers also have no control over
the work of the students, because the program does not offer mechanisms, which highlight the mistakes of the
students and which report whether the sentences are formed according to the rules of the Albanian language. In
this program it is enough to use a punctuation mark for the sentence to be correct, and we all know that the
punctuation mark is not very important for forming a proper sentence. Another important issue is that only a
punctuation mark is accepted as a proper sentence. This program only creates confusion in the students, and as
such, in our opinion, is not recommended unless the issues are dealt with.
The program Abetare is used for learning the Albanian alphabet and the proper writing of the letters. This is one
of the most important assets of this software because it enables the students to independently learn how to write
capital and small letters, print and cursive letters – without the help of the teacher, so they can use it at home as
well. Another advantage of this software is that for 18 letters, there are poems, in which the specific letter is
stressed. Unfortunately, for the remaining 18 letters from the Albanian alphabet there are no such poems, which
is a huge shortcoming. A poet who would write poems for this letters should have been hired. Another
shortcoming of this program is that it does not include pronunciation of all letters. As we have mentioned, for
some letters there is a poem, which can be listened to. Not all letters have this option.
CONCLUSION
As we have previously mentioned, the ICT is inevitable in these modern times and subsequently its use in
education is inevitable as well. However, we agree with Margaret Honey who claims that 6 factors need to be
met in order to achieve real and solid results: leadership, solid education objectives, professional development of
the teachers, time, evaluation and adequate technological resources (Honey, Cult & Carigg, 2000). The
educational software belongs to the technological resources. Therefore, the educational software needs to be
developed in a way to fully meet the demands of education. We know that developing educational software is a
painstaking and expensive task. In our opinion the elementary teachers, as well as the teachers of a particular
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subject need to be involved in the development of the educational software, too. Their experience can be utilized
to develop software that is more applicable. If the cheaper variant is chosen – localization of software, it should
be used only if it takes into account all cultural aspects of the language in which it is localized.
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SERBEST ETKİNLİKLER DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE
SORUNLARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI (ŞIRNAK İLİ ÖRNEĞİ)
THE PROBLEMS AND OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON FREE
ACTIVITIES COURSE: A CASE STUDY (THE CASE OF ŞIRNAK PROVINCE)
Musa SARGIN*
Mehmet TAŞDEMİR
Özet
Nitel araştırma türünde olan bu araştırma ile ilkokullarda uygulanmakta olan serbest etkinlikler dersine ilişkin sınıf
öğretmenlerinin görüş ve sorunlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma verileri Şırnak ili örnekleminden elde
edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 214 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada yapılandırılmamış görüşme formu
kullanılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme ile elde edilmiştir. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz
edilerek kategorilere ayrılıp açıklanmıştır. Araştırmada serbest etkinlikler dersine ilişkin görüşleri açısından 418 farklı
görüş tespit edilmiştir. Bunlardan 241’i olumlu, 177’si ise olumsuz boyuttadır. Sorunlar boyutunda ise toplam 323 farklı
sorun tespit edilmiştir. Buna karşılık 34 öğretmen ise serbest etkinlikler dersi uygulamasına ilişkin sorun yaşamadığını
belirtmiştir.
Anahtar Sözcükler: Sınıf Öğretmeni, Serbest Etkinlikler Dersi,
Abstract
This study is a qualitative research that intends to reveal primary school teachers’ problems and opinions on free activities
courses in primary schools. The research data were obtained from the sample of Şırnak province. The study group consists
of 214 teachers. In this study unstructured interview form was used. Data were collected by face to face interview by the
researcher. Data were analyzed with content analysis method and they were separated into categories and explained .In this
research 418 different opinions were identified about free activities course.241 of them are positive, while 177 are in
negative dimension. A total of 323 different problems were identified. However, 34 teachers stated that they didn’t
experience any problems in free activities course.
Keywords: Free activities course, primary school teachers

1. GİRİŞ
Okul ve ailenin gayesi çocuğu her yönlü bir eğitime tabi tutmaktadır. Ruhi kabiliyetler ön planda tutulmak
şartıyla çocuğun bütün istidatlarını geliştirmek ister (Sargın, 1969).
Ülkelerin eğitim sistemlerindeki amaç, bireyleri kendilerine ait bir yaşam hazırlayabilmeleridir, var olan hayatı
başkalarından öğrenmeleri ve onu yaşamaları değildir. Eğitimin Belli Başlı İlkeleri (Cardinal Principles of
Education), geçtiğimiz yüzyılın başında eğitimi, boş zamanı en iyi şekilde değerlendirebilme, zamana değer
yükleme olarak tanımlamıştır. Ne yazık ki devam eden yıllarda bu amaca verilen önem azalmıştır. Eğitimin
felsefe ve metodolojisinde, serbest zaman etkinliklerini eğitime katmak da yer almalıdır (Torkildsen, 2005, akt.
Dündar ve Karaca, 2011).
Ders dışı etkinlikleri, öğrencinin gelişimi ve eğitimin genel amaçları açısından formal eğitim etkinliklerinden
ayırmak mümkün değildir. Bu tür etkinliklerle ilgili yapılan tanımlar incelendiğinde, böyle bir ayrımın
yapılmadığı da açıkça görülmektedir. Ders dışı etkinlikler, okulda veya okul dışında, eğitimin amaçlarına uygun
olarak, öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda, kişiliklerini geliştirmek için, okul yönetiminin bilgisi ve
öğretmenin rehberliği altında yapılan, planlı, programlı ve düzenli çalışmalar olarak tanımlanmaktadır
(Binbaşıoğlu, 2000).
İlköğretim surecinin özellikle ilk yılları kişilik gelişimi ve karakter oluşumu acısından oldukça önemlidir.
Çocuğun kendini güvende hissetmesi, psikolojik ve sosyal gelişimini etkilemektedir. Sağlıklı toplumlar;
bedensel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı bireylerden oluşmaktadır. Bireylerin tüm yönleriyle sağlıklı
olabilmeleri, ancak çok yönlü gelişimleri için ortam oluşturmak, eğitimlerine önem vermek ve kaynak ayırmakla
mümkün olacaktır (Senemoğlu, 2001).
Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2011 öğretim yılından başlamak üzere ders programlarında önemli değişiklikler
yaparak serbest etkinlik kavramını ilköğretim programlarına eklemiştir.
*

Bilim Uzmanı, Sınıf Öğretmeni, MEB, musargin42@gmail.com
Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü EPÖ A.B.D. mttasdemir1963@gmail.com



231

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

Tablo 1. Serbest Etkinlikler Dersi Ders Saatlerinin Eğitim Öğretim Yıllarına Göre Dağılımı
Eğitim-Öğretim Yılı / Sınıf ve Kredi Saat
2010-2011 ve 2011-2012
2012-2013 (4+4+4 sistemine geçiş yılı)
2013-2014 (Geçiş yılı)
2014-2015 (Geçiş yılı)
2015-2016 (Geçişin tamamlandığı yıl)

1.
5
4
4
4
4

2.
5
5
2
2
2

3.
5
5
5
2
2

4.
4
4
4
4
-

5.
4
-

Serbest etkinlik uygulamaları ile, öncelikli olarak öğrencilerin istek ve yetenekleri doğrultusunda dahil
olacakları etkinlikler aracılığıyla okulu daha çok sevmeleri amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda da
öğrencilerin okullarını birer aile ortamı gibi benimsemelerinin, okulda kendilerini rahat ifade edip güvende
hissetmelerinin, daha mutlu olmalarının ve diğer öğrencilerle olan etkileşimlerini arttırarak sosyalleşmelerinin
gerekliliği ve önemi vurgulanmıştır. Bu nedenle adı geçen uygulamalarda, istenilen çıktılara ulaşmaya yardımcı
olacak nitelikte eğitim süreçlerine yer verilmesi gerektiği ifade edilerek öğretmenlerden, öğrencilerin
yeteneklerini ortaya çıkarabilecek ve kendilerini tanıma imkanı sunacak ortamlar düzenlenmeleri
beklenmektedir. (Gün, 2013).
Problem Cümlesi
Sınıf öğretmenlerinin serbest etkinlikler dersine ilişkin görüş ve sorunları nelerdir?
Araştırmanın Amacı
Bu araştırma ile sınıf öğretmenlerinin serbest etkinlikler dersine ilişkin görüş ve sorunlarını Şırnak
örnekleminde ortaya çıkarılmaya çalışılarak özellikle MEB ve öğrencinin gelişim sürecindeki tüm paydaşlara
gerekli geribildirim sağlamak amaçlanmıştır.
2. YÖNTEM
Sınıf öğretmenlerinin serbest etkinlikler dersine ilişkin görüş ve sorunları üzerine nitel araştırma türünde bir
durum çalışmasıdır. Nitel araştırmalarda toplanan veriler çeşitlilik gösterir. Toplanan veriler gözlem notları,
görüşme kayıtları, dokümanlar, resimler ve diğer grafik sunumlar şeklinde olabilir. Nitel araştırmalarda farklı
desenler söz konusudur. Durum çalışması nitel araştırmada çok yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır. Durum
çalışması nicel ya da nitel yaklaşımlarla yapılabilir. Her iki durumda da amaç belirli bir duruma ilişkin sonuçlar
ortaya koymaktır. Nitel durum çalışmasının en önemli özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine
araştırılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırmada veriler Şırnak ili örnekleminde sınıf öğretmenleri ile
yüz yüze görüşme yolu ile elde edilmiştir.
Çalışma Grubu
Şırnak ili merkezi, ilçe merkezleri ve köylerdeki okullarda sürdürülmüştür. Araştırma verileri araştırmacı
tarafından toplanmıştır. Araştırma Şırnak il merkezinden 7, ilçe merkezlerinden 8, kasabalarından 2,
köylerinden ise 69 okulda toplam 214 öğretmen ile yürütülmüştür.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veriler “Serbest Etkinlikler Dersine İlişkin Görüşler” ve “Serbest Etkinlikler Dersine İlişkin
Sorunlar” boyutlarında elde edilen nicel ve nitel verilere dayalı elde edilmiştir. Bu formun ilgili bölümü beş
uzman görüşüne sunularak, madde köklerinin uygunluğu ve geliştirilmesi yönündeki görüşleri dikkate alınıp
araştırma için kullanılan nihai form oluşturulmuştur. Araştırma verileri oluşturulan yapılandırılmamış görüşme
formu ile yüz yüze görüşmeye dayalı olarak elde edilmiştir.
Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması
Araştırma bulgularının geçerliliğini oluşturmak için, katılımcı görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Analiz sürecinde
her bir görüş formu kodlanarak bulgular kod bilgileri ile açıklanmıştır. Kodlamada katılımcı no (1, 2, 3);
cinsiyet, (E, K); hizmet süresi (1-5 yıl: 1), (6-10 yıl: 6), (11-15 yıl:11), okulun bulunduğu yerleşim yeri ise (köy:
K), (kasaba: KA), (ilçe merkezi: İM), (şehir merkezi: ŞM) şeklinde kodlanmıştır. Bulgular katılımcıların orijinal
ifadeleri ile desteklenmiştir. Güvenirliliği oluşturmak açısından görüşme formu 5 öğretmenin incelemesine
sunulmuştur. Bu süreçte Miles ve Huberman(1994) tarafından önerilen KMO uyum yüzdesine bakılmıştır. Bu
araştırmada uyum yüzdesi 1. soru için ,80; 2. soru için 1,00’dır.
Verilerin Analizi
Araştırmanın analizi sonucunda veriler gruplandırılarak konuya ilişkin katılımcı görüşleri frekans ve yüzde
açıklanmıştır. Nitel veriler ise içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. İçerik analizinde amaç, toplanan
verileri açıklayabilecek kavramlara ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005).
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3. BULGULAR
Sınıf Öğretmenlerinin Serbest Etkinlikler Dersi Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Bulgular
Tablo 3. Sınıf Öğretmenlerinin Serbest Etkinlikler Dersine İlişkin Görüşleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Görüşler
Gerekli bir derstir.
Diğer dersler işleniyor.
Eğitime ve öğrencinin gelişimine katkı sağlıyor.
Ders, doğru planlamayla ve etkili bir şekilde işlenildiğinde verimli olabilir.
Rahatlatıcı, dinlendirici, deşarj edici ve faydalı etkinlikleri olan bir derstir.
Öğrenciye ve eğitime katkısı yok.
Öğrencileri işbirliğine, paylaşmaya ve kendilerini ifade etmelerine katkı sağlıyor
Ders saatleri çok fazla.
Bölgesel faktörlerden dolayı yeterli uygulanamıyor.
Amacı dışında kullanılıyor.
Gereksiz bir ders.
Öğretmenler tembel veya bilgisiz.
Yaratıcılığa katkı sağlıyor.
Ders tam olarak uygulanmıyor.
Programdan kalkmalı.
İsmi değişmeli.
Görüş Bildirmeyenler
Toplam

f
84
77
59
38
30
24
21
17
15
12
12
10
9
6
2
1
4
418

%
39,25
35,98
27,57
17,75
14,01
11,21
9,81
7,94
7,00
5,60
5,60
4,67
4,20
2,80
,93
,46
1,86
100

Tablo 3 bulgularına göre Sınıf öğretmenlerinin Serbest etkinlikler dersine ilişkin görüşleri açısından 418 farklı
görüş bildirilmiştir. Bu görüşlerden 241’i olumlu görüş iken, 177’si ise olumsuz görüştür. 4 (%1,86) öğretmen
ise sorumuza cevap vermemiştir. Tablo 3’te görüldüğü gibi öğretmenlerin 84 (%39,25)’ü serbest etkinlikler
dersinin gerekli bir ders olduğunu dile getirmiştir. Gereklidir diyen 28E1K kodlu öğretmen “Çocuklar için
gerekli bir ders olduğunu düşünüyorum. Bu derste kendilerini ifade edebilmeleri, arkadaşlarıyla ilişkilerini,
sosyal becerilerini artırabilirler.” şeklinde cevap vermiştir. Yine 35B1K kodlu öğretmen “Serbest etkinlikler
dersinin öğrenciler açısından gerekli bir ders olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerin fiziksel, zihinsel
becerilerini geliştiriyor. Öğrencilerin daha sosyal bireyler olmasını sağlıyor. Derslerin vermiş olabileceği
sıkıcılığı ortadan kaldırıp, okulu daha eğlenceli bir hale getiriyor.” şeklinde cevap vererek dersin gerekli
olduğunu ifade etmiştir.
Öğretmenlerden 77 (%35,98)’si serbest etkinlikler dersinde diğer derslerin işlendiğini dile getirmiştir. Diğer
dersler işleniyor diyen 3E1K kodlu öğretmen “İçerik olarak faydalı gibi olsa da Türkçe sıkıntısı olduğundan
genelde okuma etkinlikleri yapmak zorunda kalıyoruz. Serbest etkinlikler dersi hikâye değiştirme saati” şeklinde
cevap vermiştir. Yine 129E1K kodlu öğretmen ise “Derste işlediğimiz konuların tekrarı mahiyetindedir.
Konuların pekiştirilmesine çok yardımcı olmaktadır. Derste öğrettiğimiz konuların kalıcı şekilde öğrenilmesi
açısından çok derece önemlidir.” şeklinde cevap vermiştir.
Öğretmenlerden 59 (%27,57)’u serbest etkinlikler dersinin eğitime ve öğrencinin gelişimine katkı sağladığını
dile getirmiştir. Katkı sağladığını dile getiren 13B1K kodlu öğretmen “Sene başında diğer tüm derslerde olduğu
gibi serbest etkinlikler dersi içinde hazırladığım yıllık rapor çerçevesinde aylık hazırladığım çalışmalarda
öğrencilerin ihtiyaç ve istekleriyle esnetilerek eğitime, tüm derslere ve öğrencinin gelişimine katkı sağladığı
kanısındayım.” şeklinde cevap vermiştir.
Öğretmenlerden 38 (%17,75)’i ders, doğru planlamayla ve etkili bir şekilde işlenildiğinde verimli olabileceğini
dile getirmişlerdir. 125E1K kodlu öğretmen “Öğrenci ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bir plan
eşliğinde uygulandığı takdirde, öğrencinin okula karşı daha olumlu tutum geliştirmesi, başarı duygusunu
tatması açısından yararlı olduğu kanısındayım.” şeklinde cevap vermiştir.
Yine 98E1İMkodlu öğretmen “Serbest etkinlikler dersi amaca uygun kullanıldığı takdirde yaralı olabilecek bir
proje fakat ülkemizde dersin kültürü tam olarak oturmuş değil. Görsel öğrenme, yaparak yaşayarak öğrenme
yöntemlerini özgürce kullanabileceğimiz bir ders.” şeklinde cevap vermiştir.
Öğretmenlerden 30 (%14,01)’u dersin, Rahatlatıcı, dinlendirici, deşarj edici ve faydalı etkinlikleri olan bir ders
olduğunu dile getirmişlerdir. 121E1K kodlu öğretmen “Bir okulun sadece matematik, Türkçe, hayat bilgisi gibi
bilişsel yöne dayalı olmadığını hepimiz biliriz. Bu yüzden, bu ana derslerin yanında sosyal etkileşimi üst
düzeylere çıkarılması beklenen serbest etkinlik dersine de ihtiyaç duyarız. Çocukların gün içindeki zihinsel
yorgunluklarını unutturan ve aynı zaman da diğer gelişim alanlarına katkı sağlayan serbest etk dersini gerekli
ve yayarlı buluyorum.” Şeklinde cevap vermiştir.
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Öğretmenlerden 24 (%11,21)’i dersin öğrenciye ve eğitime katkısının olmadığını dile getirmişlerdir. 4B1K
kodlu öğretmen “Serbest etkinlikler tamamlayamadığım derslerimdeki kazanımları tamamlıyorum. Ders adına
çocuklara hiçbir katkısı yok. İçinde geçen kazanımları Türkçe, Resim, Müzik gibi derslerin içinde olan
kazanımlar. Çocuklara tek yararı diğer ders kazanımlarını alabilmeleri” şeklinde cevap vermiştir. 85B6İM
kodlu öğretmen “Bu dersin öğrencilere katkısının olduğunu düşünmüyorum.” şeklinde cevap vermiştir.
Öğretmenlerden 21 (%9,81)’i dersin öğrencileri işbirliğine, paylaşmaya ve kendilerini ifade etmelerine katkı
sağladığını dile getiriyor. 15B1K kodlu öğretmen “Çocuğun kendini ifade etme ortamı yakalayabildiği,
duygularının dışa vurumunu sıkıntı çekmeden yapabildiği, hobileri keşfetme ortamı bulabildiği bir ders olarak
görüyorum. Dersin işleyişinde öğrenci çoğunluğunun istekleri doğrultusunda devam ediyoruz. Genelde
öğrenciler o anda ne yapmak istiyorlarsa bazen de birkaç etkinliği (resim, şarkı söyleme, masal okumaanlatma) aynı derste yapabiliyoruz.” şeklinde cevap vermiştir.78B1İM kodlu öğretmen “ders içerisinde uygun
etkinliklerle diğer derslere takviye eğitim olması, beceri, paylaşım gibi özellikleri geliştirmesi pozitif
yönleridir.”şeklinde cevap vermiştir.
Öğretmenlerin 17 (%7,94)’si ders saatlerinin çok fazla olduğu, 15 (%7,00)’i dersin bölgesel faktörlerden dolayı
yeterli uygulanamadığı, 12 (%5,60)’si dersin amacı dışında kullanıldığı, 12 (%5,60)’si gereksiz bir ders olduğu,
10 (%4,67)’u öğretmenlerin tembel veya bilgisiz olduğu, 9 (%4,20)’u öğrencinin yaratıcılığına katkı sağladığı, 6
(%2,80)’sı dersi tam olarak uygulanmadığı, 2 (%0,93)’si programdan kalkması gerektiğini ve 1 (%0,46)’i de
ismi değişmeli şeklinde görüş bildirmişlerdir.
Sınıf Öğretmenlerinin Serbest Etkinlikler Dersinde Yaşadığı Başlıca Sorunlara İlişkin Bulgular
Tablo 4. Sınıf Öğretmenlerinin Serbest Etkinlikler Dersine İlişkin Sorunları
f

Sorunlar

Sorun Yok.
Görüş bildirmeyenler
Belirtilen sorunlar
1 Materyal eksikliği
2 Öğrencilerin anlayamaması veya isteksiz olması.
3 Planlama sıkıntısı.
4 Etkinlik alanı sıkıntısı.
5 Sınıf mevcudunun kalabalık olması.
6 Bölgesel faktörler.
7 Sınıf disiplini.
8 Dersin verimli veya tam uygulanmaması.
9 Diğer dersleri işlemek.
10 Kazanımların ve etkinliklerin çocuklara uygun olmaması.
11 Öğretmenlerin ders ile alakalı eğitim almamış olması.
12 Boş ders veya beden eğitimi olarak algılanması.
13 Yıllık planının olmaması.
14 Öğrencilerin tümüyle ilgilenememek.
15 Ders saatinin fazla olması.
16 İdare ve diğer öğretmenlerle yaşanan sorunlar.
17 Plan hazırlamak.
18 Bu ders zaman kaybıdır.
19 Dersin kalıplaştırılması.
20 Ders dersleri olumsuz etkiliyor.
21 Velilerin dersin önemini bilmemesi
Belirtilen sorunlar toplamı

34
7
173
83
27
25
21
20
19
19
17
16
15
11
11
9
9
7
4
3
2
2
2
1
323

Toplam
katılımcı
görüşleri
%
(n:214)
16,43
3,27
80,30
38,78
12,61
11,68
9,81
9,34
8,87
8,87
8,21
7,94
7,00
5,14
5,14
4,20
4,20
3,27
1,87
1,40
,93
,93
,93
,47

Sorun gören
katılımcı %
(n:173)
48,00
15,60
14,45
12,14
11,56
11,00
11,00
9,83
9,25
8,67
6,36
6,36
5,20
5,20
4,05
2,31
1,73
1,16
1,16
1,16
,58

Tablo 4 bulgularına göre Sınıf öğretmenlerinin Serbest etkinlikler dersine ilişkin sorunları açısından 357 farklı
görüş bildirilmiştir. 34 (%16,43) öğretmen sorun yok cevabı verirken, 173 öğretmen 323(%80,30) görüşte ise
çeşitli sorunlar bildirilmiştir. 7 (%3,27) öğretmen ise sorumuza cevap vermemiştir.
Öğretmenlerden 34 (%16,43)’ü serbest etkinlikler dersinde herhangi bir sorun yaşamadıklarını dile
getirmişlerdir. 13B1K kodlu öğretmen “Etkinlikleri öğrencinin istek ve ihtiyaçlarına paralel hazırladığım için
sorun çıkmadı.” şeklinde cevap vermiştir. 38B6K kodlu öğretmen “Serbest etkinlikler dersini planlarken
öğrencilerle birlikte planladığım için onların görüşlerine yer verdiğim için çok fazla bir sıkıntı yaşamadım.”
şeklinde cevap vermiştir.
Öğretmenlerden 173 (%80,30)’ü çeşitli sebeplerden dolayı sorunlar yaşadığını dile getirmiştir. Yaşanılan sorun
boyutları ve katılımcı görüşlerinden orijinal ifadeler aşağıdaki gibidir:
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Materyal eksikliği boyutu:Katılımcı öğretmenlerden 83 (%48,00)’ü materyal eksikliği sorununu dile getirmiştir.
25B1KA kodlu öğretmen “Okulda araç gereç eksikliğinin olması dersin uygulanmasını zorlaştırıyor” şeklinde
cevap vermiştir. 127E1K kodlu öğretmen “Kaynak ve materyal sorunu yaşıyoruz. Bunlarda etkin olduğu için
dersin işlenişi amacından uzaklaşıyor. En önemli husus budur. Kaynak ve materyallerin sağlanması,
öğretmenin kesesinin problemi olmamalı.” şeklinde cevap vermiştir.
Öğrenci boyutu:Katılımcı Öğretmenlerden 27 (%15,60)’si öğrencilerin anlayamaması veya isteksiz olması
sorununu dile getirmiştir. 41B6K kodlu öğretmen “Etkinliklere öğrenciler katılmak istemiyor.” şeklinde cevap
vermiştir. 120E1K kodlu öğretmen “Öğrencilerin ilgisizliği ve konu dışına çıkılması.” şeklinde cevap vermiştir.
Planlama boyutu:Katılımcı öğretmenlerden 25 (%14,45)’i planlama sıkıntısı sorununu dile getirmiştir. 82B6İM
kodlu öğretmen “Dersi işlemiyorum. Sadece planda ve programda var.” şeklinde cevap vermiştir. Yine
94B1İM kodlu öğretmen ise “Dersi gerektirdiği gibi planlamadığımız zaman etkinlikleri uygulamakta
zorlanabiliyorsunuz. Bana göre bu dersin verimli geçebilmesi için en önemli şart ciddi bir planlama yapılması.”
şeklinde cevap vermiştir.
Etkinlik alanı boyutu:Katılımcı öğretmenlerden 21 (%12,14)’i etkinlik alanı sıkıntısı sorununu dile getirmiştir.
62B1K kodlu öğretmen “Serbest etkinlikler dersinde bahçe problemi yaşıyorum. Öğrencilerin kendilerini
rahatça ifade edebilecekleri ortamda sıkıntı yaşıyoruz.” şeklinde cevap vermiştir. Yine 138B11K kodlu
öğretmen ise “Konular uygulanırken bazen fiziki çevrenin, ders materyallerinin yetersiz olması konunun
kavratılmasını zorlaştırmaktadır.” şeklinde cevap vermiştir.
Sınıf mevcudu boyutu:Katılımcı öğretmenlerden 20 (%11,56)’si sınıf mevcudunun kalabalık olması sorununu
dile getirmiştir. 180B1İM kodlu öğretmen “Kalabalık sınıflar olması dolayısıyla etkinlikler tam olarak amacına
uygun gerçekleştirilemiyor. Bir öğrencinin dikkatini çeken etkinlik diğerlerine cazip gelmediğinden sınıfta
problemler yaşanabiliyor.” şeklinde cevap vermiştir. Yine 59E1K kodlu öğretmen “Sınıfın kalabalık olması
yapılacak etkinliğin veya çalışmanın katkısını düşürebilmektedir.” şeklinde cevap vermiştir.
Bölgesel faktörler boyutu:Katılımcı öğretmenlerden 19 (%11)’u bölgesel faktörler sorununu dile getirmiştir.
140B1K kodlu öğretmen “Sosyal iletişimin belki de en çok gerek duyulduğu ders olması açısından dil
problemine bağlı olarak istediğim gibi bir katılım sağlayamıyorum.” şeklinde cevap vermiştir. Yine 199B1K
öğretmen ise “En önemli problem dildir. Çocukların dil problemi olduğu için yönergeleri anlamıyorlar.”
şeklinde cevap vermiştir.
Sınıf yönetimi ve disiplin boyutu:Katılımcı öğretmenlerden 19 (%11)’u sınıf disiplini sorununu dile getirmiştir.
184E1İM kodlu öğretmen “Öğrencileri kontrol, sınıf yönetimi sorunları oluyor. Öğrenciler çok şımarıyor.”
şeklinde cevap vermiştir. Yine 96E1İM kodlu öğretmen “Etkinliklerin bazıları süre olarak kısa, bazıları ise
uzun. Bu tutarsızlıklardan dolayı sınıf disiplini olumsuz etkilenmektedir.” şeklinde cevap vermiştir.
Diğer boyutlar:Katılımcı öğretmenlerden 17 (%9,83)’si dersin verimli veya tam uygulanmaması sorununu, 16
(%9,25)’sı diğer dersleri işlemek sorununu, 15 (%8,67)’i kazanımların ve etkinliklerin çocuklara uygun
olmaması sorununu, 11 (%6,36)’i öğretmenlerin ders ile alakalı eğitim almaması sorununu, 11 (%6,36)’i
öğrencinin gözünde boş ders veya beden eğitimi olarak algılanması sorununu, 9 (%5,20)’u yıllık planının
olmayışı sorununu, 9 (%)5,20’u öğrencilerin tümüyle ilgilenememe sorununu, 7 (%4,05)’si ders saatinin fazla
olması sorununu, 4 (%2,31)’ü idare ve diğer öğretmenlerle yaşanan sorunları, 3 (%1,73)’ü plan hazırlama
sorununu, 2 (%1,16)’si ders zaman kaybı olduğu sorununu, 2 (%1,16)’si dersin kalıplaştırılması sorununu, 2
(%1,16)’si diğer dersleri olumsuz etkileme sorununu ve son olarak 1 (%0,58)’i velilerin dersin önemini
bilmemesi sorununu dile getirmişlerdir.
4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Öğretmeler serbest etkinlikler dersine karşı görüşleri genelde olumludur. Dersin gerekli olduğunu
düşünmektedirler. Fakat ders ile alakalı önemli derecede sorunlarla karşılaşmaktadırlar.Dersi tam anlamıyla
uygulayamadıkları, diğer derslere yer verdikleri, amacı dışında kullandıkları görülmektedir. Öğretmenlerin bu
uygulamaları Talim Terbiye Kurulunun (TTK) serbest etkinlikler dersi ile ilgili yayınlamış olduğu kılavuz
niteliğindeki yazısında belirttiği “deneme sınavları, sınavlara hazırlık ve telafi eğitimi kesinlikle yapılmayacak”
ifadesine aykırı davrandıklarını ortaya koymaktadır.Öğretmenler serbest etkinlikler dersinde öğrencilerin
rahatladığını, diplenip, deşarj olduklarını ve bu dersin öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını, öğrencilerin bu
derste iş birliği, paylaşma, yaratıcılıklarını geliştirme gibi özelliklerini ortaya çıkardığını düşünmektedirler.
Öğretmenlerin dersi planlama sıkıntısı çektikleri görülmektedir. Dersi doğru planlayamadıkları, dersin örnek
planının olmayışının sıkıntısını çektikleri fakat doğru planlama ve etkili bir şekilde işlenildiği zaman dersin
verimli olacağını düşünmekteler. Öğretmenlerin ders ile alakalı önemli oranda materyal sıkıntısı çektikleri
görülmektedir. Bölgesel faktörler, öğrencilerin isteksiz olması veya anlamaması, etkinlik alanlarının olmayışının
da dersin işlenişini önemli oranda aksattığını düşünmektedirler. Öğretmenler sınıf mevcudunun kalabalık olması
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ve sınıf disiplininde yaşanan zorluklar nedeniyle dersin işlenişinin önemli oranda aksadığını
düşünmektedirler.Öğretmenler kazanımların ve etkinliklerin çocuklara uygun olmadığını, dersin
kalıplaştırıldığını düşünmektedirler. Bu düşünceleri TTK’nun serbest etkinlikler dersi ile ilgili yayınlamış
olduğu kılavuz niteliğindeki yazısında belirttiği “öğrencilerin ilgi alanları, bireysel yetenekleri, istekleri ve
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurulmalıdır.” ifadesine aykırı davrandıkları, planları hazır veya öğrenciyi
gözetmeksizin hazırladıkları görülmektedir. Öğretmenler serbest etkinlikler dersinin ders saatinin fazla
olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini düşünmektedirler. Öğretmenlerin verdikleri cevaplar neticesinde serbest
etkinlikler dersinin işlenişi, planlaması ve amaçları hakkında önemli oranda bilgisiz oldukları görülmektedir.
TTK’nun 2 sayfadan ibaret olan ve kılavuz görevini yapan yazısının da belirttiği birçok hususun öğretmenler
tarafından dikkate alınmadığı görülmektedir.
Bu sonuçlar; Sargın, (2014)’ün “İlkokul Programında Yer Alan Serbest Etkinlikler Dersinde Öğretmenlerin
Kendilerini Yeterli Görme Düzeyleri” isimli araştırması ile, Gün, (2013)’ün “Serbest Etkinlik Uygulamalarının
Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” isimli araştırması ile, Aydın, Bakırcı ve Ürey, (2012)’in
“Serbest Etkinlik Çalışmaları Dersine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri” isimli araştırmaları ile
Gömleksiz ve Özdaş, (2013)’ın “Serbest Etkinlikler Dersinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir
Çalışma” isimli araştırmaları ile Kazu ve Aslan (2013)’ın “Serbest Etkinlik Dersinin Birleştirilmiş Sınıflarda
Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi” isimli araştırmaları ile, Dündar ve
Karaca (2011)’nın “İlköğretim Okullarında Serbest Etkinlikler Dersinin Değerlendirilmesi” isimli araştırmaları
ile, Bozak, Apaydın ve Demirtaş (2012)’ın “Serbest Etkinlik Dersinin Etkililiğinin Denetmen, Yönetici Ve
Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” isimli araştırmaları ile, Gömleksiz ve Özdaş, (2013)’ın “Serbest
Etkinlikler Dersinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Çalışma” isimli araştırmaları ve
Gömleksiz ve Özdaş (2012)’ın “Serbest Etkinlikler Dersi Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin
Öğretmen Görüşleri” isimli araştırma bulguları ile örtüşmektedir. Bu çalışmalarda da öğretmenlerin, serbest
etkinlikler dersinin öğrencinin gelişimine katkı sağladığı, öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağladığı, materyal
eksikliği yaşadıkları, etkinlik yapacak fiziki şartların olmadığı, ders saatlerinin fazla olduğu, yoğun müfredat
nedeniyle diğer derslere yer verildiği, dersin yeterince etkili işlenemediği, öğretmenlerin bilgi eksikliğinin
olduğu, planlamada sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, araştırmanın bulguları ile örtüşmektedir.
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ
ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
CLASSROOM TEACHERS’ OPİNİONS ON THE TEACHİNG OF
CRİTİCAL THİNKİNG SKİLLS
Volkan Erdoğan1
Kaya Yıldız2
Yusuf Cerit3
Tuncay Özdemir4
Ayhan Direk5
Özet
Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerisi öğretimine yönelik görüşlerini belirlemektir.
Araştırma nitel desenli olup, olgu bilim yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri Düzce İli, Akçakoca İlçesinde bulunan,
4 ilkokulda, 22 sınıf öğretmeniyle yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Sınıf öğretmenlerin görüşlerinin tespitinde nitel
veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda sınıf
öğretmenlerinin; eleştirel düşünme becerisini sorgulayıcı düşünme, karşılaştırma yapma, ön yargılardan uzak olma, eleştiri,
kanıtlanabilir sonuçlar çıkarma, gerçekçi sonuçlara varma, verileri mantık süzgecinden geçirme olarak algıladıkları,
eleştirel düşünme becerisi öğretimini önemli buldukları, mevcut eğitim programlarını eleştirel düşüne becerisi öğretiminde
yeterli buldukları, eleştirel düşünme becerisi öğretiminin derslerle birlikte planlanması gerektiğini, bu becerinin
kazandırılmasında sözel derslerin yani Hayat Bilgisi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinin daha uygun buldukları, eleştirel
düşünme becerisi kazandırmada özellikle tartışma, beyin fırtınası, soru-cevap, örnek olay, drama, görüş geliştirme, problem
çözme, altı şapkalı düşünme, sokratik sorgulama gibi yöntem ve teknikleri kullandıkları, eleştirel düşünme becerinse sahip
bir öğrencinde sorgulayıcılık, farklı düşünebilme, empati kurma, düşüncelerini ifade etmekten korkmama, problem çözme
becerisine sahip, mantıklı düşünme, meraklılık, hoşgörülü olma, araştırmacı, neden sonuç ilişkisi arama, ayrıntıları
irdeleyen, keşfetme isteği gibi ayırt edici özelliklerin olduğunu, öğrencinin sahip olduğu aile, çevre ve kültür öğelerinin
eleştirel düşünme becerisi kazandırmada düşüncelere saygı, kalıplaşmış düşüncelerden etkilenme ve yakın çevre
yaşantılarını tutarlılığı noktasında etkili olduğu, eleştirel düşünme becerisi öğretiminde müfredat kaynaklı, öğretmenöğrenci ve çevre-aile kaynaklı sorunlarla karşılaştığı, eleştirel düşünme becerisini öğretilebilir bir beceri olarak gördükleri
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: eleştirel düşünme, beceri öğretimi, sınıf öğretmeni
Abstract
The purpose of this research is to determine the opinions of teachers about teaching critical thinking ability. The research is
qualitative and phenomenologic method is used. Our datas are gathered from 22 teachers who work in 4 different primary
schools in Akçakoca, Düzce. While getting teachers’ visions, semi-structured interview technique is used. It is one of the
qualitative data collection techniques. As a result of the research it is identified that teachers comprehend critical thinking
as questioning thinking ability, comparing, being away from prejudice, reviewing,bringing out provable conclusions,
arriving realistic results and basing the datas to logic.Teachers also think that critical thinking skills are important and they
find education programs sufficient for teaching critical thinking skills.The classroom teachers believe that teaching critical
thinking skills should be planned with lessons such as Turkish, Social Studies and Life Science. Also they use discussions,
six hat thinking, question- answer, brain storming, case and drama, developing ideas, problem solving, socratic questioning
tecniques. In the light of this research, teachers identified that students with the ability of critical thinking are really
questioning, they can think in different ways,they can emphaty, they can express their thoughts freely, they have the
ability of problem solving. Also these students can think logically, they are curious, tolerant, researchers, they always look
for cause and effect relationship, they examine the details and they like discovering. The family, neighborhood and cultural
items of students are effective in critical thinking ability at the point of showing respect to others’ thoughts, not being
affected from stereotypes and consistency of neighborhood experinces. Finally, even though teachers have problems about
curriculum, teacher- student and family and neighborhood in teaching critical thinking ability, they stil think that this
ability can be taught.
Key Words: Critical thinking, teaching skill, classroom teacher.
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1.

GİRİŞ

Dilimizde eleştiri sözcüğü, çoğu zaman bir kişiye, bir şeye yöneltilen, genellikle olumsuz nitelikte yargılayıcı
değerlendirme ya da eskilerin deyimiyle tenkit anlamında kullanılmaktadır. Eleştirel sözcüğü de sıklıkla
yukarıdaki anlama koşut olarak eleştiriyle ilgili olan, eleştiriye dayanan, eleştiri niteliği taşıyan anlamında
algılanmaktadır. Eleştirel Düşünme kavramı bu tanımlamalardan çok farklı bir anlam içermektedir. Eleştirel
düşünme, özel bir düşünce alanına ya da biçimine ilişkin kusursuz düşünceyi ortaya çıkaran disiplini ve
özdenetimli düşünme becerisidir(Şahinel,2012).
Eleştirel düşünme, herhangi bir konu, olgu ve fikir üzerinde açıklık-seçiklik, tutarlılık, mantıklılık, şüphecilik ve
doğru akıl yürütme gibi bazı ölçüt ve yöntemleri esas alarak; doğru olmayan düşünme biçimlerini tanıyan,
kanıtlara ve sonuçlara önem veren araştırma temelli daha derin bir düşünme eğilimi, tutumu ve becerisi
sergileyen, böylelikle de sadece herhangi bir sonuca değil ama tutarlı, makul sonuçlara ve yargılara ulaşmayı
amaçlayan, hem problem çözme hem de problem görme kapasitesi sayesinde, kendi düşünme sürecini sürekli
denetim altında tutarak değişmeye ve kendi kendini düzeltmeye açık olan bir düşünmedir(Gündoğdu,2009).
Eleştirel düşünme, okunan bir metne eleştirel olarak bakabilmenin önce okuma ve anlama becerilerine sahip
olmayı gerektirmesi gibi elde edilmesi daha basit ve kolay olan başka becerilerin üstüne inşa edilen bir üst
düşünme becerisidir. Bu gibi alt becerilerin olmadığı yerde, eleştirel düşünme de olmaz. Ancak, alt becerilerin
var olması eleştirel düşünme için yeterli değildir, onların doğru bir şekilde bir araya getirilmesi de gereklidir.
Nasıl bütün, parçalarının toplamından daha fazla bir şeyse, eleştirel düşünme de, kendisi için gereken alt
becerilerin toplamından daha fazla bir şeydir. Eleştirel düşünme onların, doğru ve tutarlı bir şekilde bir araya
getirilip kullanıldığı bir düşünmedir(Gelder 2005: 2).
Her şeyden önce, eleştirel düşünme doğru olmayan düşünme biçimlerini tanıyan bir düşünmedir. Fakat; o,
yalnızca hata ya da kusur bulma niyetiyle gerçekleştirilen negatif bir düşünme değildir. Eleştirel düşünme
başkalarının veya kendimizin iddia ya da kanaatlerini tarafsız ve önyargısız bir şekilde değerlendirmekten
ibarettir (Haskins 2006:3).
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çalışan sınıf öğretmenlerinin eleştirel
düşünme becerisi öğretimi ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.
Sınıf öğretmenlerinin;
1. Eleştirel düşünme becerisinin “ne” olduğuna ilişkin görüşleri nelerdir?
2. Eleştirel düşünme becerisi öğretiminin önemine ilişkin görüşleri nelerdir?
3. Mevcut programın, eleştirel düşünme becerisi kazandırmaya uygunluğuna ilişkin görüşleri nelerdir?
4.Eleştirel düşünme becerisi öğretiminin derslerle birlikte planlanmasına ilişkin görüşleri nelerdir?
5.Eleştirel düşünme becerisi geliştirmede hangi dersleri daha uygun bulduklarına ilişkin görüşleri nelerdir?
6. Eleştirel düşünme becerisi öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri nelerdir?
7. Eleştirel düşünme becerisine sahip bir öğrencide bulunan ayırıcı özelliklere ilişkin görüşleri nelerdir?
8. Eleştirel düşünme becerisi öğretiminde çocuğun sahip olduğu aile, çevre ve kültür öğelerinin etkisine ilişkin
görüşleri nelerdir?
9. Eleştirel düşünme becerisi öğretiminde karşılaştıkları zorluklara ilişkin görüşleri nelerdir?
10. Eleştirel düşünme becerisinin öğretilebilirliğine ilişkin görüşleri nelerdir?
2.

YÖNTEM

1.1 Araştırma Modeli
Araştırmanın amacına uygun olarak nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim
olarak da adlandırılan fenomenoloji “Gerçek nedir?” sorusuna cevap arayan bir yöntemdir. Fenomenoloji
yaklaşımın temelini bireysel tecrübeler oluşturmaktadır. Bu yaklaşımda araştırmacı katılımcının kişisel (öznel)
tecrübeleri ile ilgilenmekte, bireyin algılamaları ve olaylara yükledikleri anlamları incelemektedir.
Fenomenoloji tanımlayıcı bir araştırmadır. Bu bağlamda genelleme yapmak değil, olguları tanımlamak
önemlidir (Akturan ve Esen,2008)
1.2 Çalışma Grubu
Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Çalışma
grubu 2013–2014 eğitim-öğretim yılı Düzce İli, Akçakoca İlçesinde bulunan, rastgele belirlenen 4 okulda 1-4.
Sınıf öğretmeni olarak görev yapan 22 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin
cinsiyetleri, mesleki yılları, eğitim durumları ve sınıf mevcutları Tablo 1’de belirtilmiştir.
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Tablo:1 Araştırmaya Katılan Sınıf Öğretmenlerinin Demografik Bilgilerine Göre Dağılımı
Değişkenler
Cinsiyet
Yaş

Mesleki Kıdem

Sınıf Mevcudu

Öğrenim Durumu

Kadın
Erkek
20-35 Yaş
36-50 Yaş
51 Yaş ve Üzeri
1-10 Yıl
11-20 Yıl
21 Yıl ve Üzeri
25’ten Az
26-40 Arası
41 ve Üzeri
Eğitim Enstitüsü
Lisans
Yük. Lisans/Doktora

N

%

10
12
16
6
0
14
6
2
20
2
0
0
18
4

45,5
54,5
72,7
27,3
0
63,6
27,3
9,1
90,9
9,1
0
0
81,8
18,2

Tablo 1’de incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin %45,5’nin kadın ve %54,5’nin de erkek ,
%72,7’sinin 20-35 yaş aralığında, %27,3’nün 36-50 yaş aralığında, %63,6’sının 1-10 yıl, %27,3’ünün 11-20 yıl
ve %9,1’nin de 21yıl ve üzeri arası mesleki kıdeme sahip olduğu; %90,9’sinin okuttuğu sınıf mevcudunun
25’ten az,%9,1’ünün 26-40 arası olduğu, sınıf mevcudunun 41ve üzeri hiç öğretmen olamadığı,
öğretmenlerin,%81,8’sinin lisans ve %18,2’ünün de yüksek lisans/doktora mezunu olduğu görülmektedir
1.3 Veri Toplama Aracı
Eleştirel düşünme becerisinin öğretimine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini tespit etmek amacıyla nitel
veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. İki bölümden oluşan görüşme
formunun birinci bölümünde, öğretmenlerin demografik verilerini elde etmek için toplam 5 soru, ikinci bölümde
ise sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerisi öğretimine ilişkin görüşlerini öğrenmek için toplam 10 soru
bulunmaktadır. Görüşme formu olarak, Bektaş ve diğerleri(2012), tarafından kullanılan ve araştırmacılar
tarafından güncellenen form kullanılmıştır.
1.4 Verilerin Toplanması ve Analizi
Görüşme formunda yer alan sorular kullanılarak her bir sınıf öğretmeniyle yaklaşık 30 dakika süren yüz yüze
görüşmeler yapılmıştır. Betimsel analiz genel olarak araştırma sonuçlarının belli başlıklar altında toplanarak
yorumlanmasıdır. Veriler araştırma soruları altında yorumlanabileceği gibi araştırmacının kendi sistematiğine
göre de düzenlenebilir. Bu analiz tekniğinde veri kaynaklarından alıntılar yapmakta söz konusu olabilir .Yarı
yapılandırılmış görüşme yöntemi ne tam yapılandırılmış görüşmeler kadar katı, ne de yapılandırılmamış
görüşmeler kadar esnektir; iki uç arasında yer almaktadır(Karasar,1995, s, 165).

3.BULGULAR
Bu bölümde, araştırma sonuçlarına ilişkin bulgular alt problemlerin sırasına uygun olarak tablolar halinde
sunulmuş ve sınıf öğretmeni görüşlerinden örneklere yer verilmiştir.
Tablo2- Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisinin Ne Olduğuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı
Tercih Edilme Sıklığı
10
8
4
3
2
1
1

Kodlar
Sorgulayıcı düşünme
Karşılaştırma yapma
Önyargılı olmamak
Eleştiridir
Kanıtlanabilir sonuçlar çıkarma
Gerçekçi verilerden sonuca varma
Verileri mantık süzgecinden geçirme

Araştırmaya katılan 22 sınıf öğretmene yöneltilen ‘eleştirel düşünme öğretimi nedir?’ sorusuna verilen cevaplar
incelendiğinde, verilen cevaplarda belirlenen kodlardan Sorgulayıcı düşünme 10, Karşılaştırma yapma 8,
Önyargılı olmamak 4, Eleştiridir 3, Kanıtlanabilir sonuçlar çıkarma 2, Gerçekçi verilerden sonuca varma 1,
Verileri mantık süzgecinden geçirme 1 kez tekrarlamıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerden ( Öğretmen 2)biri
eleştirel düşünme becerisini “Problemler karşısında bireyin sorgulayıcı, yansıtıcı ve yaratıcı düşünmesini
sağlayarak; doğru çözümler, çözüm yolları üretip mantıklı, geçerli kararlar alma noktasında bireyi güçlü kılan
düşünme şeklidir.” olarak tanımlamaktadır.

239

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

Tablo 3-Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisi Kazanmanın Önemine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı
f
Önemlidir
22
Önemsizdir
0

%
100
0

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin tamamı eleştirel düşünme becerisi kazanmayı önemli bulmaktadır.
Araştırmayı katılan sınıf öğretmenlerinden (Öğretmen 8) birisi önemli bulma sebebini şu şekilde açıklamaktadır
“Birey yaşamı boyunca, türlü türlü sorunlarla karşılaşmakta ve bunlarla ilgili olarak kararlar vermekle karşı
karşıya kalmaktadır. Bu sorunlara karşı mantıklı, sağlıklı çözüm önerileri getirip kararlar verme noktasında
eleştirel düşünme yetisine sahip olması önem arz etmektedir.”
Tablo 4-Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisi Kazandırmada Mevcut Programın Yeterliliğine İlişkin Görüşlerinin
Dağılımı
f
%
Yeterlidir
Kısmen Yeterlidir
Yetersizdir

8
7
7

36,4
31,8
31,8

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenin %36,4 eleştirel düşünme becerisi öğretiminde mevcut programın yeterli,
%31,8 kısmen yeterli, %31,8 de yetersiz olarak değerlendirmektedir.Sınıf öğretmenlerinden(öğretmen 11) biri
mevcut programı eleştirel düşünme becerisi kazandırmada yeterli bulama sebebini şu şekilde açıklamıştır;
“Mevcut eğitim programımız eleştirel düşünme becerisi kazandırmaya uygundur, çünkü bilgi yapılandırılırken
eleştirel düşünme becerisinin basamakları uygulanmaktadır. Bireyler sorgulayabilmekte, doğru-yanlışı ayırt
edebilmektedir.”
Tablo 5- Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisi Öğretiminin Derslerle Birlikte Planlanmasına İlişkin Görüşlerinin
Dağılımı
f
%
Birlikte Planlanmalıdır
Hem birlikte, hem bağımsız planlanmalıdır
Bağımsız Planlanmalıdır

15
5
2

68,2
22,7
9,1

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenin %68,2’si eleştirel düşünme becerisi öğretiminin derlerle birlikte
planlanması, %22,7’si hem birlikte, hem bağımsız planlanması,% 9,1’nin de derlerden bağımsız planlanması
gerektiğini düşünmektedir. Birlikte planlanması gerektiğinin düşünen bir öğretmenimiz(Öğretmen 16) bu
sebebini şöyle açıklamaktadır: “Eleştirel düşünme becerisi öğretimi derslerle birlikte planlamalıdır. Çünkü
dersler zaten yaşamın kendisidir. Bizim yaşamımızın geçmişi, bu günü ve geleceğidir. Bu konuları irdelerken
eleştirel düşünme becerisi öğretimi kullanılabilir.”
Tablo 6- Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisi Öğretiminde Hangi Dersleri Daha Uygun Bulduklarına Dair
Görüşlerinin Dağılımı
f
%
Sözel Dersler(Hayat Bil.,Türkçe,Sosyal Bil.)
Sayısal Dersler(Matematik, Fen Bil.)
Sanatsal Dersler(Müzik,Görsel Sanatlar)

16
4
2

78,8
18,2
9

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenin %78,8’si eleştirel düşünme becerisi öğretiminde sözel derslerin (Hayat
Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler) daha uygun olduğunu düşünürken,%18,2’si sayısal derslerin(Matematik, Fen
Bilgisi), %9’da sanatsal derslerin(Müzik, Görsel Sanatlar) daha uygun olduğunu düşünmektedir. Sözel derslerin
eleştirel düşünme becerisi öğretiminde daha uygun olduğunu düşünen bir öğretmenimiz böyle düşünmesinin
sebebini şu şekilde ifade etmiştir: “Özellikle Türkçe derslerinin çocuğun eleştirel düşünme becerisini
geliştirmek için daha olanaklı olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri
de uygundur.”
Tablo 7- Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisi Öğretiminde Hangi Öğretim Yöntem Ve Tekniklerinin Kullanılmasını
Uygun Bulduklarına Dair Görüşlerinin Dağılımı
Yöntem - Teknik
Tercih Edilme Sıklığı
Tartışma
Beyin Fırtınası
Soru Cevap
Örnek Olay
Drama
Görüş Geliştirme
Problem Çözme
Altı Şapkalı Düşünme
Sokratik sorgulama

11
10
7
5
5
4
3
3
1
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Araştırmaya katılan 22 sınıf öğretmenine yöneltilen eleştirel düşünme becerisi öğretiminde hangi öğretim
yöntem ve tekniklerinin kullanılması uygundur?sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, verilen cevaplarda
belirlenen kodlardan, Tartışma 11, Beyin Fırtınası 10, Soru Cevap7, Örnek Olay 5, Drama 5,Görüş Geliştirme 4,
Problem Çözme 3, Altı Şapkalı Düşünme 3,Sokratik Sorgulama1 kez tekrarlanmıştır.
Tablo 8- Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisine Sahip Bir Öğrencide Bulunan Ayırıcı Özelliklere Dair Görüşlerinin
Dağılımı
Özellik
Tekrar Sayısı
Sorgulayıcıdır
8
Farklı düşünür
6
Empati kurar
5
Düşüncelerini ifade etmekten korkmaz
4
Problem çözme becerisine sahiptir
4
Mantıklı düşünür
3
Meraklıdır
3
Hoşgörülüdür
2
Araştırmacıdır
2
Neden-Sonuç ilişkisi arar
2
Ayrıntıları irdeleyen
1
Keşfetme isteği
1

Araştırmaya katılan sınıf öğretmelerimize yöneltilen “eleştirel düşünme becerisine sahip bir öğrencinin ayırt
edici özellikleri nelerdir? sorusuna verilen cevaplar inlendiğinde, Sorgulayıcıdır 8, Farklı düşünür 6, Empati
kurar 5, Düşüncelerini ifade etmekten korkmaz 4, Problem çözme becerisine sahiptir 4, Mantıklı düşünür 3,
Hoşgörülüdür 3, Araştırmacıdır 2, Neden-Sonuç ilişkisi arar 2, Ayrıntıları irdeleyen 1, Keşfetme isteği 1 kez
tekrar edilmiştir.
Tablo 9- Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisine Öğretiminde Aile, Çevre Ve Kültür Öğelerinin Etkisine Dair
Görüşlerinin Dağılımı
Kodlar
Tekrar Etme Sıklığı
Düşüncelerine saygılı ortam
15
Kalıplaşmış düşüncelerden etkilenmesi
11
Yakın çevrenin tutarlılığı
7

Araştırmaya katılan 22 sınıf öğretmenine yöneltilen, eleştirel düşünme becerisi öğretiminde çocuğun sahip
olduğu aile, çevre ve kültür öğelerinin etkisi nedir? Sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde Düşüncelerine
saygılı ortam 15, Kalıplaşmış düşüncelerden etkilenmesi 11, Yakın çevrenin tutarlılığı 7 kez tekrarlanmıştır. Bu
soruyu araştırmaya katılan bir öğretmenlerimizden biri(Öğretmen 3) şu şekilde cevaplamıştır: “Eğitim-öğretimin
3 ayaklı olduğunu her zaman söylemekteyiz. Eleştirel düşünme becerisinin çocuğa kazandırılmasında, okul
unsurları ve kendisinin yanında aile- çevre ve kültür de etkilidir. Özellikle okulda yapılan öğretimin uygulama
sahası olan aile ve çevre ortamı çocuğun eleştirel düşünmesine olanak sağlamazsa, dogmatik davranışlar
sergileyip, çocuğa bir düşünce kalıbı çizerse bu becerinin çocuk tarafından kullanılmamasına sebep olabilir.”
Tablo 10- Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisine Öğretiminde Karşılaştığımız Zorluklar Dair Görüşlerinin Dağılımı
f
%
Müfredat Kaynaklı Sorunlar
Öğretmen-Öğrenci Kaynaklı Sorunlar
Çevre- Aile Kaynaklı Sorunlar

10
10
2

45,5
45,5
9

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenin %45,5’i eleştirel düşünme becerisi öğretiminde müfredat kaynaklı
sorunlarla karşılaştığını belirtirken, % 45,5’i Öğretmen-öğrenci kaynaklı sorunlarla, %9’u da çevre-aile kaynaklı
sorunlarla karşılaştığını belirtmiştir. Müfredat kaynaklı sorunlarla karşılaştığını belirten bir
öğretmenimiz(Öğretmen 9) bu durumu şöyle ifade etmiştir: “Müfredat yoğunluğu, kazanımlarla- verilen
sürelerin uyuşmazlığı. Programda işlenen konulara fazlaca önem verilip araç yerine amaç olarak
kullanılması.”
Tablo 11-Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisinin Öğretilebilir Bir Beceri Olduğuna Dair Görüşlerinin Dağılımı
f
Öğretilebilir
Öğretilemez

%
21
1
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Araştırmaya katılan sınıf öğretmenin %95,5’i eleştirel düşünme becerisinin öğretilebilir bir beceri olduğunu
düşünürken, %4,5’i eleştirel düşünme becerisinin öğretilemez olduğunu düşünmektedir. Bu becerinin
öğretilebilir bir beceri olduğunu düşünen öğretmenlerimizden biri(Öğretmen 21) bu düşüncesini şöyle
açıklamaktadır: “Öğretilebilir bir beceri olduğunu düşünüyorum. Çünkü uygun yöntem ve tekniklerle bu
düşünme becerisi kazandırılmış bireyle; bu beceri öğretimi almayan, sahip olmayan bireyin problemlere karşı
bakış açısı ve çözümü noktasında belli başlı farklılıkların ortaya çıktığını görmek mümkündür.”
4.SONUÇ VE TARTIŞMALAR
Araştırmanın sonucu olarak sınıf öğretmenlerinin; eleştirel düşünme becerisini sorgulayıcı düşünme,
karşılaştırma yapma, ön yargılardan uzak olma, eleştiri, kanıtlanabilir sonuçlar çıkarma, gerçekçi sonuçlara
varma, verileri mantık süzgecinden geçirme olarak algıladıkları, eleştirel düşünme becerisi öğretimini önemli
buldukları, mevcut eğitim programlarını eleştirel düşüne becerisi öğretiminde yeterli buldukları, eleştirel
düşünme becerisi öğretiminin derslerle birlikte planlanması gerektiğini, bu becerinin kazandırılmasında sözel
derslerin yani Hayat Bilgisi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinin daha uygun buldukları, eleştirel düşünme
becerisi kazandırmada özellikle tartışma, beyin fırtınası, soru-cevap, örnek olay, drama, görüş geliştirme,
problem çözme, altı şapkalı düşünme, sokratik sorgulama gibi yöntem ve teknikleri kullandıkları, eleştirel
düşünme becerinse sahip bir öğrencinde sorgulayıcılık, farklı düşünebilme, empati kurma, düşüncelerini ifade
etmekten kokmama, problem çözme becerisine sahip, mantıklı düşünme, meraklılık, hoşgörülü olma,
araştırmacı, neden sonuç ilişkisi arama, ayrıntıları irdeleyen, keşfetme isteği gibi ayırt edici özelliklerin
olduğunu, öğrencinin sahip olduğu aile, çevre ve kültür öğelerinin eleştirel düşünme becerisi kazandırmada
düşüncelere saygı, kalıplaşmış düşüncelerden etkilenme ve yakın çevre yaşantılarını tutarlılığı noktasında etkili
olduğu, eleştirel düşünme becerisi öğretiminde müfredat kaynaklı, öğretmen-öğrenci ve çevre-aile kaynaklı
sorunlarla karşılaştığı, eleştirel düşünme becerisini öğretilebilir bir beceri olarak gördükleri tespit edilmiştir.
Bektaş ve diğerlerinin(2012), Ağrı İlinde yaptıkları çalışmanın sonucunda ise, öğretmenlerin eleştirel düşünme
becerisini öğretilebilir ve önemli buldukları, öğrencilerine kısmen kazandırdıkları, eleştirel düşünme becerisini
geliştirme konusunda ilköğretim programlarını yetersiz buldukları, derslerle birlikte planlanmasını uygun
buldukları, eleştirel düşünme becerisini geliştirmek için özellikle Türkçe, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler
derslerini tercih ettikleri, Yöntem ve teknik olarak özellikle tartışma, altı şapkalı düşünme, soru-cevap, beyin
fırtınası, örnek olay ve drama yöntemlerini tercih ettikleri görülmektedir. Öğretmenlerin eleştirel düşünme
becerisinin geliştirilmesinde daha çok sınıfların kalabalık olması, ilköğretim programının yetersizliği ve
müfredatın yetiştirilememesinden dolayı sorun yaşadıkları tespit edilmiştir.
İki farklı ilde görev yapan sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerisi öğretimine ilişkin görüşleri
karşılaştırıldığında mevcut eğitim programlarının eleştirel düşünme becerisi öğretiminde yeterliliği noktasında
farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu görüş ayrılığının bölgesel farklılıklardan kaynaklanabileceği
düşünülmektedir.
4.1 Öneriler
Öğretmen yetiştiren eğitim kurumlarında, eleştirel düşünme becerisi öğretimi konusunda daha çok uygulama
alanı bulacak öğretim yaşantılarının düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılabilir.Mevcut öğretmen
kadrolarına, hizmetiçi eğitim çalışmaları ile eleştirel düşünme becerisi öğretimine katkı sağlanabilir.Ders
programlarının eleştirel düşünme becerisi öğretimini daha çok destekler bir yapıya kavuşturulması yönünde
çalışmalar yapılabilir.Ailelere, eleştirel düşünme becerisini destekleyici tutumlar kazandırma amacıyla
bilgilendirme çalışmaları yapılabilir.
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MODERN METHODS OF TEACHING OF SOCIAL SCIENCES, TOURISM AND
ECONOMY
Мariana Lambova1
Tonguç Başaran2
Abstract
In modern worldwide universities variety of teaching methods is essential to the quality of modern higher
education. These methods are designed to promote the active participation of students in their training to enable them to
acquire the skills, knowledge and understanding, as well as to develop confidence and communication skills.
Today simultaneously with the use of traditional educational methods on social science, economy and tourism
(including lectures, seminars, group presentations and workshops) in educational practice quickly impose too much new
innovative and extremely effective methods.
The purpose of this study is to present convinced characteristics of these methods, their advantages and
disadvantages, the variations of their application in the university and the best practices in this direction.
Key words: methods, social science, economy, tourism, innovations

I. INTRODUCTION
The problem for methods of university education is at the center of scientific researches of many
authors all over the world. In this aspect, the international scientific and educational community has gained
significant experience. Discussion about the effectiveness and relevance of the methods becomes more dynamic
along with the intensification of education of social sciences, economics and tourism in the worldwide
universities. The views, opinions and innovations of modern schoolars - academitians are both very original and
very various.
II. MATERIALS AND METHODS
Interesting theoretical problems are reflected in researches of Doorn, N. and J. Otto Kroesen, 2013;
Engle, SH and Ochoa, A. S, 1988; Lalla, M., P. Frederic and D. Ferrari, 2011; Karides, M. and J. Misra, 1999;
Kitsuse, 2009 etc.. Some studies are focused on specific methods (Norman, KL, 1990; Selwyn, D., 1995, etc.),
others – on the specifics of their application in some countries (Leming, RS, 1991; Welch, Michael and Morris ,
Ronald V., 2001, etc.).
Representatives of various scientific schools understand and appreciate differently usefulness and
applicability of the various methods of training. For exampl, some of them think so methods „can be used to
broaden students’ perspectives”. (Doorn, Kroesen, 2013). Other autors considered so methods „dеvelop skills
relating to provoking discussion”.(Karides Misra, 1999), also they give “an opportunity to expand the power of
teaching”(Norman,1990).
All of the above authors base their researches on one of the most popular and widely accepted
classification of methods, suitable for advanced training in social sciences, tourism and economy. In this study,
we offer self-classification of methods, suitable for advanced training in social sciences, tourism and economy
This subject is built on several classification criteria, respectively:
● According to the number of participating students - methods of individual work and group
work methods;
● Depending on the nature of the activity - static methods and dynamic methods;
● According to the time of occurrence, degree of innovation and attractive - traditional and
innovative methods; (Table 1)
III. DISCUSSION
The choice of teaching methods is determined by the type of educational content, by the time provided
to absorb certain units thereof, the capabilities of the teacher and students, as well as other external conditions of
learning. Reporting of objective determinants real choice of teaching methods is not self-serving process and is
viewed by active participation of the students in the learning process. Ideally, it is expected to achieve doublesided effect: on one hand - successful utilization of curricula, coupled with the development of critical reflexive
attitude towards him, but on the other hand - higher personal effects, expressed in enhancing cognitive interest,
increased activity and autonomy of the students.
1
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Table 1. Methods of teaching of social science, economy and tourism. (Lambova,M. & Başaran,T.)

METHODS OF TEACHING OF SOCIAL SCIENCE, ECONOMY AND TOURISM

According to the
number of
participating
students

Depending on
the nature of the
activity

According to the
time of occurrence,
innovation`s degree
and attractiveness

ddegree
For individual work

Static

For group work

Dynamic

Traditional

1.

Modern

Lecture

Preparation of projects

Seminar

Preparation of presentations

Work by groups

Organization of exhibitions

Workshops

Preparation of the tourist products

Referencing scientific text

Preparation of marketing products

Creating of scientific reports

Preparing movie and videos

Role-playing games, discussions,
brainstorming

Study tours and practices, Dramatization

Traditional methods of teaching – characteristics, advantages and disadvantages.

Lecture (Latin .: lecture = reading; lectus = read) as a method represents a summary of new knowledge
to an audience. The lecture is not only a form of teaching in higher education, but also a form of delivering
information to the public. This is a classic method that fits very well with innovation in learning. The term
lecture moisture binding independence and freedom of the lecturer in terms of size, scope and format of the new
knowledge gives him the opportunity to present its own results and interpretations. Therefore, the lecture
requires high competence in a particular scientific field. It is necessary lecturer to date maximal actual
information because
new audience knowledge are mandatory еlement of lecture. It is suitable for teaching
material with a theoretical, analytical and explanatory illustration. The disadvantage of this method is the
passivity of students and less ablility to control the outcome.
Seminars and work by groups – their utility is in the direction of information: For further reading on
the issues related, on directing solutions to assigned tasks, on the skills to answer. They contribute to a clear
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vision, awareness and realization of the connection between theory and practice, to apply knowledge in practice,
to learn from the experiences in the research area. Perfectly logical preparation for seminars ranks first in the
individual preparation of students of these disciplines through this far absorbed many new, theoretically
structured and organized conceptual knowledge and this is done systematically, chronologically in the course of
the semester. The disadvantage of modern workshops is that often stumble in reproductive repeating students of
the material taught in lectures. For many disciplines, however, the seminars are particularly relevant and
appropriate because they are realized by a number of practical tasks in economic and social sciences.
Workshops. Although the term `workshop` recently entered into service in the world science and
practice, essentially a traditional type of activity related to the development of practical materials tied to a
particular theme. It shall accompany or be part of the scientific, social, cultural events, and also be successfully
used as a method of university education with high productivity of research. In the field of education and tourism
economy, its application results in the development of online catalogs, brochures, newsletters economic
statistics, guides for the needs of tourists, making tourist maps, plan guides, information boards, etc.. It is
permissible even making souvenirs with similar themes. The good results of this method comes from the fact
that students demonstrate great initiative and ingenuity, their motivation to learn and work increases their
cognitive activity too. Satisfaction is rising especially when their products cause interest and appeal of
consumers (tourists, economists), as well as students from other disciplines. So the effect of workshop is
multiplied many times.
Referencing of scientific text in a particular problem. Referencing is an important cognitive activity,
because through it quickly and economically are presented the contents of the publications that are relevant to
the scientific field. It enables students to become familiar with the specific terminology to master degree with
major publications studied science, gain skills in scientific literature and to prepare for participation in research.
For this purpose students should be assessed with lists of scientific sources, prepared in advance by the teacher
(specialized magazines, newsletters abstracts), and they indicate the place to access them - libraries, Internet
resources, specialized bookstores, etc. .
For the necessarщ of teaching of social sciences, tourism and economy referencing is particularly
appropriate and successfully applied in subjects "Economic Theories", "Management", "Marketing", "Tourist
Resources", "Geoeconomics", "Social Anthropology", "Social psychology and tourist behavior" and others. This
method is very economical in terms of saving training time because the hours of exercises direct students present
the finished result of their preparation. Paralel they get used to devote more of their free time for self-study and
self-education. Referencing can be combined with the translation of scientific literature to students not only to
learn new knowledge on important educational issues, but also perfected their foreign language skills.
Scientific reports creating - Preparation of scientific communication. It provides a brief scientific
wording in a particular subject area, which has a specific structure and a very significant place in university
education. Theme is set in advance by the teacher, the message is produced by one or a group of students and
presented to the audience in hours of seminars.
Role-playing games, discussions, brainstorming. As F. Petrov defines "... the role play is effective
when it is a sample of the real situation ... practically feasible design of effective role-playing game is extremely
complex, long and dynamic process. Besides the definition of the task it requires very accurate estimate of the
area of the current development of each participant in the game, and the proper distribution of tasks between
them. So it is necessary to use not only well designed and pre-tasks - teachers are required to have knowledge in
psychology and didactics. "(Petrov, 2010). It also defines the five functions of subject matter roleplaying games
- diagnostic supporting decision-making, self-estimation, for the exercise of skill and changing relationships.
The most common method of problem-situational training discussion. The teacher should be its own
chief moderator and to organize peaceful and intellectual argument, which is dominated by reflection and
analysis, not - emotions. He must actively support introverted personalities participating in the discussion, which
are usually too shy to express their opinion or they avoid to speak. Every student who wants to stand out, should
have a chance! So university discussions usually lead small groups seminars rather than lecture halls.
As a variety of discussion can be seen brainstorming, except that the task is far more complicated and
loaded for a shorter period of time. The idea of such discussions is to generate as many and varied opinions as it
is possible. The most important part of the learning process through brainstorming includes the synthesis,
analysis and summary of the accumulated ideas. We should not allow criticism of ideas to be generated or prebiased assessment - this can reduce the motivation of students and to limit the possible positive outcome of their
work. It is desirable to avoid appearances of leadership and extreme extroversion in some participants. This
control function of the teacher is really important.
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2. Innovative methods - characteristics, advantages and disadvantages.
Preparation of projects. In global educational practices development project occupies a leading
position as a teaching method. Mr. T.. "Project-based learning" stems mid-19th century when it was first
developed in rural schools in the United States, the idea of the American philosopher John Dewey, and based on
his concept of "pragmatic pedagogy." According to this concept, the knowledge is stable and durable only when
it is a product of the activity. Today it is an established international practice in universities to prepare projects
for educational purposes and thematic content related to the specialization. They are particularly suitable for
business majors such as tourism and economy because they have a strong pragmatic orientation and their
realization leads to the creation of specific products.
The actual development of the project represents the implementation of various sizes and difficult tasks
for independent work, with clearly defined terms of jobs, specify criteria for evaluation and self-assessment
deadlines and ways of representing and protecting the results.
Educational projects have the following structure: topic, purpose, content, participants, planned
activities, stages of work on the project, accompanied by interim reporting of results after each stage and
presenting final outcomes and products thereof. The effectiveness of this method is increased especially when
students are involved in developing and implamentating joint scientific and educational projects with their
teachers, who appear as their academic mentors.
Preparation of multimedia presentations: Preparation of multimedia presentations is directly related
to the above method. It may be a part of the project work, but can also be a separate activity. With the advent of
communications technology and technology in education, multimedia presentation became an integral part of
both the work of the teacher and of the students.
Multimedia environment as a whole is becoming a widespread method and an application in university
education. The importance of multimedia products, made not only by teachers but also by students, increases.
Their creation requires initiative, activity, teamwork, creativity. In applying this method, students create their
own educational knowledge production through the collection, processing and presentation of new information
in an interactive way.
This technology training is centered on the bright individuality of each participant, stimulates interest,
increases extreme motivation to work. Its using breaks the traditional style of teaching, impact on complex
cognitive activity and allows for the integration of knowledge from different scientific fields and transfer of
practical skills. In the teaching of social sciences, economics and tourism, this method is successfully applied in
educational courses on "Тourist Resources", "Tour operating", "Guided and entertainment activities",
"Demography", "Geography of Tourism", "Marketing and advertising "," Advertising politic and Strategy "and
others. This would have a huge benefit from future professional growth and career development of students in
these disciplines.
Organization and preparation of small exhibitions of tourist content: This activity is unpopular in
classical university disciplines, but for modern business majors, as is the specialty "Tourism", it is definitely very
relevant and intensively applied since it enables complex put into practice everything learned to date in a variety
of theoretical disciplines, some of which already have counted. This method prepares students for participation
in tourism fairs and exhibitions, as well as to work as experts in tourist information centers. Exhibitions created
by the students are first exposed to the rest of the student body of the University, and then find an audience
elsewhere in the public and cultural and educational institutions (schools, museums, planetariums,
observatories), where they enjoy an enviable interest of citizens and visitors.
Preparation of the tourist products, tourist trips and tourist advertisements: Highlights of the
professional activities of students studying for tourism experts is the creation of integrated tourism products and
routes. They need to acquire these skills in the four-year university education and this becomes fastest and most
effectively by autonomous execution of tasks of this kind. The method requires an integrated approach on their
part because during the creation of products or routes, they should be based on their knowledge of marketing and
advertising, of tourism resources, hotels and restaurants, guided activity turopereyting, turagenstka and
transportation.
The results of this activity are best seen in theses graduates. Usually in Bulgarian universities, preparing
for the completion of a bachelor's or master's degree, students realize that as a practical project. Most often as a
product of their research and organizational activities are produced with total travel cost on a particular route
chosen and developed entirely by themselves according to all economic and technological standards.
Preparation of advertising and marketing products, participation in surveys: These practical
methods are particularly suitable and effective training of students, majoring in "Tourism Management" and
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"Marketing". Advertising and marketing products they make in hours on the course "Marketing Researches" and
their participation in the survey polls applies in the course "Demography", "Motivating of the staff in tourism
branch" and others. This practical activity is usually preceded by severe pre-date introduction to economic or
demographic statistics, visit statistical centers, where students observe how we collect and handle information
for individuals and businesses, how they draw current economic and demographic analyzes. After that they are
required to develop statistical images by their own using the latest technology. In advance of the experience and
skills, the more active and prominent of them are included in the demographic and sociological surveys under
the guidance of the teacher and often even participate in a joint team with them on specific research projects.
During the period of 2007-2009, students of Plovdiv University "P. Hilendarskii "- Smolyan Branch, trained in
the above subjects, I participated in a very extensive survey of migration of the population, and in 2013 - were
included in another study related to the reproductive attitudes of young people in Bulgaria.
Study tours, internships and practice: They are both modern form, and very effective method of
training in social and economic sciences. Study trips are carried out in a predetermined route, visiting a large
number of tourist sites, 4 and 5 star hotels, tourist information centers, travel agencies and others. Before a trip,
which usually lasts between three and seven days, students need to examine and prepare information for the
sites, which they are going to visit and then to serve it in the form of a guided tour during the trip. This is done
either on-site or in the bus. Thus, in practice, they learn how to speak into the microphone, how to communicate
with tourists, fully embody the role of guides, learn how to care for the group, to entertain and organize. The
most useful thing in this practice is that they see not only the good side of the profession, but also the problems
that may occur incidental on the routes, hotels, health problems of the group, some disorders of an organizational
nature and that is for them much better school than anything else.
Educational practices in the disciplines "Hotel`s management" and "Restaurant`s management " may be
held in the hotels of the university town where students practice to welcome guests, to cook and serve, and
prepare to clean the rooms, make reservations at the reception, etc.. Very important and final stage of students`
training in each university's state is the final experience. For students of tourism it is implemented in two
directions - municipal and regional structures (Tourist Information Centers, fairs, exhibitions, festivals and
cultural celebrations of the city associated with the reception of foreign tourists, etc..), as well as in hotels and
restaurants. It should be enough in time and in opportunity to cover more than one season, which is not always
possible, from an organizational perspective. For students in marketing internships are being implemented in
companies from small and medium businesses in banking institutions, advertising agencies, public
administration and governance structures.
Preparing movie and educational videos or advertising content: By law we can say that this is the
most enjoyable activity for students because it accompanies traveling and is combined with the creation of
attractive and unique promotional products - short films about visited cities, posters, videos, collages. Students
are innovators, especially in the design and graphics of these products, the ideas are fresh, original and
inimitable. This is the source of their greatest satisfaction after school trips.
Dramatization: In the last 2-3 years in Bulgarian universities there are often attempts by teachers and
students to apply the art methods in the teaching of social sciences and even with notable success. Although it
may seem strange, the use of drama in teaching social sciences, economics and tourism, in fact, is not only
entirely possible, but also very attractive, fun and effective as a method.
Of course, there are already teachers-innovators with strong and proven achievements, names originally
recorded in modern European educational tradition. Shining example of this is the work of Professor. Dr. Vera
Nikolova with her students - a leading lecturer in "Tourism" to the Geology and Geography Faculty of Sofia
University "St.. St. Kliment Ohridski ". For two consecutive academic years by an inimitable and original
manner, by the method of drama, she is teaching knowledges about tourism resources and destinations in Europe
for students in "Tourism". In the form of theatrical performance, through appropriate ethnic music, costumes,
folk dances of the country, students present the specifics and the sights of the relevant destination. Presenting the
history and the culture of a country, they take on the role of its prominent individuals - composers, poets, actors,
generals and others. They show the natural and cultural resources and sites by the funniest and the most
innovative way. On these unique theater performances can be heard the original, authentic language of each
country. To their audience, students invite not only teachers and classmates, but also ambassadors, consuls and
cultural attachés of the countries they represent.
3.

Good practices in modern European universities for applying of presented methods.

As evidence of the fact, that the presented in this study methods are needful, effective and popular, there
can be brought numerous examples of successful implementation. This opportunity provides a program for the
implementation of international internships.

247

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

Plovdiv University "P. Hilendarskii", Branch Smolyan, for 10 years include their students in
international tourism in summer internship programs as follows: in 2004-2005 - under the "Leonardo da Vinci"
in Italy, Peramо; in 2005-2007 - joint seminars on European cross-border project under PHARE –INTERREG –
Greece, Drama; in 2007 - in France, Bordeaux; 2008 - Greece, Crete; in 2011 - pooling of Bulgarian students
from the Branch of Smolyan and American students from Texas, USA routes in Bulgaria and others. (Nikolova
2011: 244)
Each year, during the autumn, in October in the town. Smolyan, which is in the heart of the Rhodope
Mountains, the tourism fair is held annually under the motto "Mountains - hospitality in four seasons." Most
students of tourism are involved in the preparation and service of promotional stands on the exchange, as well as
in the reception and accommodation of foreign guests.
Good practices have been implemented in other university projects: "Place of interactive teaching
methods in the work of academic" - with funding from South West University “N. Rilsky” - Blagoevgrad (2006)
and the other - with period 2007-2010 entitled "Background effectiveness of interactive methods in higher
education '- with funding from the Ministry of Education. In these projects are involved colleagues from several
departments and faculties of South West University “N. Rilsky” - Blagoevgrad, including professors from the
University of Sofia “St. Kliment Ohridsky” and Plovdiv University ”Paisii Hilendarski”.
IV. CONCLUSIONS
Ways for achieving a modern university education today are many and varied. They are all intersected
in the focus of modern methodology. Forever date will be the purpose of this education to be implemented
competently, responsibly, with academic professionalism. This requires students and teachers to show capacity
for coordination, self-management, self-assessment and self-improvement. Effectiveness of characterization
methods can be provided only if they are applied in an atmosphere of goodwill, mutual respect and equal
partnership. This can ensure the creation not only of competent future professionals, but also individuals with
socially prominent personality, high organizational culture and high morale. Therefore, the desire to create an
interactive learning environment should be based on methodological goal setting in universities and should be
regarded as one of the key aspects of the education inovatika in the professional training of students studying
social sciences, tourism and economy. Only in this case we can expect trouble-free operation of the mechanism
"by modern methodology - to maximum professional potential - to innovative and original results.
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PUPILS CREATIVITY ENHANCEMENT THROUGH SCHOOL PRINTS TECHNIQUES IN
THE PROCESS OF VISUAL ARTS EDUCATION IN MACEDONIA

Burhan AHMETI1
Abstract
This article aims to “put to light” the importance of pupils’ artistic creativity while using school print techniques in
cooperation and guidance of the teacher. It is important that pupils gradually complete their artistic minds with concepts
that are tied to their aesthetic education, when both feelings and minds work together; to formulate good aesthetic taste and
creativity, which is needed in order to understand, enjoy and appreciate fine works of art according to ones’ own
perceptions.
They need to practically enhance skills through aesthetic values, sensory sensitivity, imagination, emotional experience and
aesthetic tastes, which help them both understand and create artifacts. After this enhancement, it will be much easier
afterwards to express their artistic creativity, through any graphic technique, not only through high press techniques, but
also with deep press techniques that are used by professionals.
Regardless of school circumstances for the realization of some graphics techniques, teachers should engage professionally
to adopt conditions and tools needed for work, simply to not neglect these graphics techniques, potato printing techniques,
cardboard printing techniques, digital graphics, linocut or monotype.
Professional commitment of teachers should always be present during practical realization, with the aim of preserving
traditional forms and for demonstrating techniques and innovative tools of art. Teachers should offer their skills to pupils
which are eager to learn more or who want to enhance and improve their creative skills through art.
The methodology that was used for the pupils’ practical enhancement during classroom instruction had to do with different
practical examples, reproductions, video demonstrations with different graphics techniques, with the aim of having them
put those techniques to use in practice together with their own creativity.
Every new innovation for them or technique through basic theoretical principals of graphic arts, together with technical
tools for printing of graphic pages is always welcome. Results obtained from a study I conducted in some primary schools
in some towns in Macedonia, with different aged pupils show this best.
Before the realization of the study, most pupils had little or no knowledge or information for some of the graphics
techniques used in schools, even though their creativity could be noticed through other works they had done with different
drawing techniques, painting or sculptor. They showed high curiosity during the demonstration of a digital graphic through
tablets, where they resulted in high scores even with the usage of this computer technique, because most pupils nowadays
either have a smart phone, tablet or laptop.
I find it very important and useful that this digital graphics technique should be implemented and used in the curriculum in
schools, since it is innovative and new for most pupils. Other mechanical techniques of graphic printing in schools, should
however, not be put aside and neglected either.
Keywords: Art creativity, graphic techniques, monotype, potato print, carton print.

INTRODUCTION
Fine arts education develops a specific form of human cognition and consciousness experienced through senses,
feelings and intuition; it forms social skills, respect for others' opinions, skills and attitudes. That kind of
education contributes to even better comprehension of the social and cultural backgrounds’ diversity,
development of values on personal and social level.
Art is a topic about which almost all of us can have our different opinion. Because, compare to other subjects
that require a thorough study and long enough for art is necessary all of us to have feelings and taste.
Concepts like "beautiful", "taste" and "feeling" are experiences as a personal inheritance of humanity that is
sacred to every individual.
Children's artistic creativity during the realization process of artwork, using graphics school techniques that can
be counted as mental activity, a process of new developments, rare ideas or unique. For them could be a new
thinking experience, because is characterized by a high degree of innovation and originality. A perfect creative
solution can be created by students (achieved) or discovered by the teachers for a short or sometimes longer
period of time.
Phases in which the student passes during the moment of realization a school lesson with graphics techniques
are such:
• Fluency or the number of ideas generated,
• Originality and imagination unique, unconventional ideas,
• Processing or ability to explain ideas in detail,
1
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• Flexibility and patience until the end of the art creation,
• Detailing, ideas, recognition of patterns, similarities and differences,
• Risk taking, initiative erroneous admission and acceptance of eventual failure.
Pupils always have the dilemma for every new unit or lesson for any new technique, and they simultaneously
are very curious and impatient for practical implementation and the final outcome. Before you begin the
practical implementation of graphic techniques in the educational system in the minds of students frequently
rotate questions and ambiguities of this kind: "I can not do this" or "do not lose out on artwork", and so on. But
later after the final results they will forgot those dilemmas from their heads being lured by their job satisfaction
or their art creativity.
The lack of fundamental structure of visual language and artistic fields, technologies and techniques knowledge,
could lead to inadequate teaching.
The principle of pattern in that situation, which is very harmful to this type of course, as it inhibits visual
expression, literacy and does not encourage creativity.
Why we think that art teachers are very important especially for fine arts teaching? From my point of view and
experience they must be a professional, artistic and with creative conscious approach to enable the students’
proper expression.
In the Republic of Macedonia working with talented students for fine art in the primary schools is not
specifically defined.
There are some schools in the different cities in Macedonia, for example in Kumanova, Tetova, Skopje,
Gostivar etc. who regularly organized regional and national competitions, mainly with the different topics, but
not specific topics and specific techniques of graphic or other branches.
Using such school graphics technics or any other fields of art are in the interest of the teachers and students on
those techniques, as well would be greater during whole year at the schools being part of these technics.
Every child is unique and the teachers have to be a good educators and psychologists at the same time, in
addition to have sufficient knowledge of fine arts.
In some cases few teachers, using the aesthetic subjectivism, evaluate realistic representations of students' works
as well implemented, which is not correct and the essential thing for them is to have a certain distance.
Students works should not be seen as totally formed work of art, or works in which the countryside is presented
realistically, but as a set of problems that the student has been learning during one or more lessons. If we talked
about line and linear expression through certain media e.g. coal, then it was the most important in that class and
in the final evaluation class.
Drawing skills and individual expression or photographic accuracy and clarity of a motive are not the most
important, but also not to be disregarded. Meanwhile minor thing cannot be made principal, visual artwork must
be viewed as a very complex entity. The goal of art education teaching must not be forgotten, and that is not
forming of an artist.
THEORITICAL FRAMEWORK
The main objective of the subject Visual Education is a to gradually form students with Visual art (fine) to
recognize, create and analyze works of art to communicate ideas, using various art forms and by connecting the
art with the living.
To fulfill this objective it must be discussed in the classes through the techniques, methods, various tools and
these elements (Zoica Tashi, 2011)18
• Material base
• Processes and techniques,
• Elements and principles,
• History and culture,
• Analysis,
• Interpretation,
• Estimate,
• Inter-disciplinary connections about life and the environment.
With these pillars achieving main objectives are realistic and combine these columns to complete each other. As
well, learning models are part of a concrete experience teaching the course, which every teacher, with his
creative and improvisational capacity and is capable to use and to create new models that rely on his experience
and interaction with students district (province) where they live and the level of school or classroom where he
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teaches. So on the base of these models, teacher can take examples from nature, from the surrounding
environment, adapting to age.
According to Welch, A. (1995, updated 2 August 2001)15 teacher should pay attention during giving accurate
basic concepts and through techniques and methods to rends and develop students' imagination during
individual and group work, gain skills and dexterity in the use of labor, promote critical thinking of students in
values of visual arts education in general and for them to enjoy the beauty in art and in life.
In terms of the teaching of the students an important place left stimulus, through self-assessment and which
gives happiness and promotes the experience and imagination, and love for the subject of visual education.
Creative development opportunities to elementary school students, and there are very evident, but must insist
that influence and apply the techniques of graphics. Students will be equipped with technical knowledge and
artistic characteristics of graphic techniques, linen carving, monotype, potato-press, digital graphics and ability
to present their idea in a special technique.
Working with more intensive use of graphic techniques in schools above the students will further develop their
skills and creativity.
Based in the Gibson, R., & Anderson, M. (2008)8 point of view, teaching art is one of the essential components
of the educational system in general education of each person. From a young age, from preschool through
elementary and secondary education, art forms, colors, links and symbols are of great importance in
understanding the world and the development of every man.
METHODOLOGY
Each school subject shows and implements those methods that give us results and benefits of the duties and
scope of the case to meet the appropriate pedagogical curriculum.
The methods can be analytical observation, visual script, method of conversation, demonstrations, text work. In
implementation methods are combining, varying, construction, analysis.
Work modus is: the observation, after observation, from memory, imagining, inventing. Teaching aids are: the
nature of the assets, subject to, reproduction, etc. Teaching assets are: board, chalk, projector, TV, overhead
projector, etc. It is the harmonious alignment of these components, which is of a great importance and mainly
determines the success of teaching. Fine arts teacher has to know and understand visual language, but it is not
necessary to use that kind of vocabulary. I want to clarify that visual language and visual speech exist as a unity,
but as domains of art can be separated (Strauss, A., & J. Corbin, 1998)17.
Visual language is a set of visual elements such as line, color, and compositional principles (rhythm, contrast,
balance). I can say that it is a kind of rational field because it has its own laws and definitions, such as the rules
that are implemented in schools.
While the visual speech is productive, a single notion of an individual who uses the elements of visual language
and accomplish them through a particular medium or artistic field. For the biggest students their commitment to
the implementation of any technical graphics is something unknown, but on the other hand during the work
process every moment he is especially attractive when doing the final copy of the first printing of graphics and
watching results achieved.
Through this process, especially when using two or more colors in high press techniques students learn more
about the elements and principles of art.
Taking into account that the majority of primary schools do not have proper conditions and art studios equipped
with materials and equipment that are necessary for the implementation of some basic graphic techniques, does
not mean you should not use any school technique.
Rather just need a good will by the instructor and professional preparation and his knowledge regarding
techniques and ways on how they can be realized when there is sufficient conditions.
Even less talented student who thinks they can jet, the important thing is that we should give a chance to prove
any of the graphics techniques to express.
Since the final result of pressure by students proves successful, the use of funds should be made very carefully,
especially how to catch the paper, the application of color in the tile and linoleum or cardboard process of
printing or sticking to paper on the tablet.
First, students should be encouraged to think about what has been explained about the concept of theme and
technique that will function as a clock.
Before you begin the practical realization is important that students refer to some examples reproduction or
other appropriate technique, how different textures are realized and applied in abstract compositions or real
motive.
According to me these are the minimum prerequisites to instill in students the game and that will definitely
challenge each task or commitment must realize that by adhering to the use of elements and principles of art.
Kress, G. (2000)11
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During the implementation of instructional unit except graphics techniques they learn to shape, line, texture,
rhythm, repetition, contrast on.
According to Dancho Ordev (2006)4 through the use of carved tools (cutting) the linoleum they can build
different images or shapes, color combinations using the traditional method of printing by hand. Especially if
they use 2 colors in two linoleum tiles with different colors when printed on another tiles respectively win a
third color. This is an example how practically we can gain a third color by melting the two other colors or
more.
Materials to be used:
Paper, linoleum or cardboard tiles, knives for carving, color printing with water-base, rubber etc.
Final results should emerge successful and be very good.
And finally the culmination of all the work that students have made should end with an exhibition of works on
the school premises
CONCLUSION
Based in this research paper for the elementary schools in Macedonia we came to those conclusions:
 Taking into account that the majority of primary schools do not have proper conditions and art studios
equipped with materials and equipment that are necessary for the implementation of some basic
graphic techniques, does not mean you should not use any school technique.
 Rather just need a good will by the instructor and professional preparation and his knowledge
regarding techniques and ways on how they can be realized when there is sufficient conditions.
 Even less talented student who thinks they can jet, the important thing is that we should give a chance
to prove any of the graphics techniques to express.
RECOMMANDATION
Is important every student to knows about “Original” print. A print is termed, “original” if the design or the new
project is worked on the printing element himself, as opposed to reproductive and interpretative prints which
involve the use of an intermediary person to reproduce the design onto the printing element. Original prints are
often only produced in small numbers; they may be numbered and signed by the artist. These distinctions
between reproductions which occasionally may also be signed and numbered) and original prints are, however,
generalized.
Since the final result of pressure by students proves successful, the use of funds should be made very carefully,
especially how to catch the paper, the application of color in the tile and linoleum or cardboard process of
printing or sticking to paper on the tablet.
Even that students have lack of technical conditions in the schools, it is important that art pedagogues to have
good knowledge about fields of art and technics mainly print technics such us: monotype, linocut, potato print
etc.
Nowadays the technology is quite advanced, each student uses electronic devices different tablets, smartphones,
laptops etc., which have installed various applications for drawing and painting.
Those art applications around these devices can be used in the education system in schools where student
creativity may express their works through the digital prints, drawing or painting them through modern means.
By using this digital tools students can be much more curious and creative to be very close to the art education.
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SANAT EĞİTİMİNDE KÜLTÜREL KURAM
CULTURAL THEORY İN ART EDUCATİON
Mehtap KODAMAN1
Bu güne kadar sanatla ilgili pek çok kuram geliştirilmiştir. Sanatın kaynağı ile ilgili olarak: Ritüel Teorisi, Biçimci Kuram, Bilişsel Kuram ,
Materyalist Kuram ya da Post Modernizm kuramı sayılabilir. Yine sanatın tanımı ve ne olduğu ile ilgili : “Sanat yansıtmadır.”, “ Sanat bir
dünya yaratmaktır.”, “Sanat dışavurumdur.” şeklinde belli başlı kuramlar öne sürülmüştür. Bu tanımlama, özetleme ya da işlevsel değer
belirleme arayışlarının içinde kültür, yeterince yer bulmamıştır. Sanat eğitimi kuramları ise sanat kuramlarıyla bağlantılı olarak gelişmiştir.
Çağdaş sanat eğitimi içinde çok kültürlülük ve çok kültürlü eğitim adı altında bir başlıkla kültürün sanat eğitimi içindeki yeri sorgulansa da
bu daha çok farklı kültürleri tanıma bağlamındadır. Toplumların kendi öz kültürünü sanat eğitimi içinde yerleştirmesi ; gelecek kuşaklara
kültürel değerlerin sanat yoluyla aktarılması; sanatın geleneksel boyutu ve halk kültürü; halk sanatı ve bunların çağdaş sanatta izdüşümleri
ile ilgili yeterli bir yöntem çabası yoktur.
Sanatın esasen bir kültür aktarım aracı olduğu; bireysel, çevresel ya da milli kültürün
iletilmesinde bir vasıta olduğu savı öne sürülmemiştir. Bu bildirinin amacı sanatın bir kültür aktarım aracı olduğunu göstermek ve sanat
eğitimi içinde kültürel kuramın nasıl yerleşebileceğini sorgulamaktır. Alan yazın taraması ve görsel sanat örneklerinden yararlanılacaktır.
İnsanlar neden seyahat eder, neden okur, neden dinler? Farklı coğrafyalar, farklı renkler, farklı sesler algılamayı neden ister? Her şeyin aynı
olduğu yerde durağanlık, tekrar ve yılgınlık vardır; gelişim ve arayış durmuştur. Kimlik arayışları toplumların birbirlerini çoğaltmaları için
önemlidir. Bir sanat kimliği yaratma, alanda söz sahibi olma ya da sadece kendi şahsiyetini yaşatabilme, özgünlüğün başat ölçüt olduğu
sanat için gereklidir. Sanatta çeşitliliğin artması özlenen bir hedef olmuştur. Bu çeşitlilik nasıl artar? Temelde ,yerel, milli, özgün olsun
olmasın her sanat eseri bir kültür yansıtır. Bu yansıtma, bireysel kültür, toplumsal kültür, adapte kültür ya da kültürlenme sonucu olabilir.
Japon, Felemenk ya da İtalyan üslubunu imzasız birbirinden ayırabiliyorsak, bu da sanat kültürümüze katkı sağlıyorsa, eğitim içinde de
kültürel kuramın yer etmesi anlamlı olacaktır. Sanat her şeyden önce bir üst kültür ürünüdür. Maddi ve manevi kültür, bu üst kültür
vasıtasıyla sanat eserinde yansır. Somut olan ve somut olmayan kültürel miras; bu mirasa yeni eklenen şahsi ve toplumsal değerler; hep bu
üst kültür vasıtasıyla gün yüzüne çıkar, okunabilir. Bugün okunamayan bazı kodlar, gelecekte bilimsel, fiziksel sosyal ya da manevi alanda
oluşan gelişmelerle daha okunaklı bir hal alabilir, onu yorumlayacak kişiler yetişebilir. Aslında modernizm ve post modernizmin mil
taşlarından olan kavramsal yönelimler içinde, kültürün ve düşünselliğin önemli bir yeri vardır. Bununla birlikte modern sanat eğitiminin
yönelimlerinden biri de batı sanatının evrenselliği varsayımıdır. Bu araştırma eğitim içinde ne yönde destekli çalışmalar ve programlarla
kültürel bir alt yapı oluşturulabileceğini incelemektedir. Her sanat eserinin içinde evrensel değerler vardır ama önemli olan taklitsiz ve
kendisi kalabilerek evrenselliğe hizmet etmektir. Rüzgar nereden eserse yelkenini ona göre ayarlamak yerine; yelkeni, yönü ve rüzgarı ilk
elden tayin edebilmek gelecek yüzyıl sanatının asıl yörüngesi olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi , Resim-iş Eğitimi, Kültür, Evrensellik, Özgünlük

Kültürel kuram 20 yy başında hareketlenen bir düşünce akımıdır. Kültürü bilimsel olarak ilk kez
tanımlayanlardan biri olan Tylor(1873:445) Mitoloji, felsefe, din, dil sanat ve geleneğin gelişimini incelemiştir.
İlkellerin anlaşılması güç ve karmaşık resimsel metaforlar kullandıklarını kendiliğinden dışavurumcu sesler
çıkardıklarını sanatın yaşama gücü ile dolu bir dil olarak tüm kabileler arasında belirdiğini ifade etmiştir. 19151922 yılları arasında Batı Pasifik'teki Trobriand Adaları'nda ilkellerle araştırmalar yapan Malinowski :
ekonomik örgütlenme, yasa, eğitim, sihir, din, bilgi ve sanatı yaşamsal bütünleştirici zorunluluklar olarak
tanımlamıştır (Firth,1960:24). Malinowsky için “Sosyal Miras” Kültürel antropolojinin anahtar kavramıdır
(Firth,1960:22). Panofsky(1955:35) ikonografik ve ikonolojik çözümleme yönteminde bir sanat eserini anlamak
için mutlaka ait olduğu kültürü tanımak gerektiğini vurgular. Bunu açıklarken bir buschmanın Son Akşam
Yemeği tablosunu sadece eğlenceli bir yemek olarak tanımlaması örneğini verir. Bunun gibi Orta Asyadan bir at
koşum takımının üstündeki ikonografi, orta dünya, yukarı dünya ve aşağı dünya kavramlarını bilmeyen , şaman
inançları ve mitoloji ile bağlantısını kurmayan biri için sadece süslemeci bir el sanatıdır.
Sanatta ve sanat eğitiminde kültür politikaları ve işlevsel -kurumsal teoriler içinde kültürle ilgili olarak sanat
kavramına yararcı açıdan değinen fikirler yok değildir. Hal böyleyken “Sanat bir kültür aktarım aracıdır”
şeklinde ne bir sanat kuramına ne de “Kültürel Amaçlı ve Kaynaklı Sanat Eğitimi” içerikli bir sanat eğitimi
kuramına rastlıyoruz. Bu tanımlama, özetleme ya da işlevsel değer belirleme arayışlarının içinde kültür,
yeterince yer bulmamıştır. Aslında sanat kültürün bir ögesi, doğal sonucu ve ta kendisidir.Toplumların kendi öz
kültürünü sanat eğitimi içinde yerleştirmesi ; gelecek kuşaklara kültürel değerlerin sanat yoluyla aktarılması;
sanatın geleneksel boyutu ve halk kültürü; halk sanatı ve bunların çağdaş sanatta izdüşümleri ile ilgili yeterli bir
yöntem çabası yoktur. Sanatın esasen bir kültür aktarım aracı olduğu; bireysel, çevresel ya da milli kültürün
iletilmesinde bir vasıta olduğu savı öne sürülmemiştir.
Sanatın kaynağı ile ilgili olarak: Ritüel Teorisi, Biçimci Kuram, Bilişsel Kuram , Materyalist Kuram ya da Post
Modernizm kuramı sayılabilir. Yine sanatın tanımı ve ne olduğu ile ilgili : “Sanat yansıtmadır”, “ Sanat bir
dünya yaratmaktır”, “Sanat dışavurumdur” şeklinde belli başlı kuramlar öne sürülmüştür. Bunun gibi işlevsel ve
kurumsal kuramlar da vardır ki daha çok yararcı estetik anlayışlarla bağdaşır. Lankford’a (1992:8) göre
araçsalcılık moral, dini, politik ya da sosyal bakış açıları için sanatı bir araç olarak kullanmayı vurgular.
1
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Esasında ister istemez her tür bakış açısı için sanat bir araca dönüşmektedir. En başta sanatçı sadece boyayan
değil bir dünya görüşü , duyuşu, fikir ve duruşu olan , bunu sanatına yansıtan kişidir. Kaldı ki galeriler bile
belirli tarzlara kapılarını açarken bazı konulara taraf olmaktadır.
Belli başlı sanat eğitim kuramlarından biri Lowenfeld ve Brittain’ın(1947) “Özgür Anlatım” ve “Doğal Gelişim”
kuramı diğeri ise Eisner(1972)’ın Bilişsel Gelişim kuramıdır. Bugün yaygın olarak kullanılan Disiplin Temelli
Sanat Eğitimi, sanat yapımı (uygulamalı çalışmalar), sanat tarihi, sanat eleştirisi ve estetik temel disiplinlerini
içerir. Bu disiplinler yaratma, ve anlamaya kültürler ve toplumlarda sanatın işlevini, sanatı, sanatçıları ve
sanatsal süreçleri taktir etmeye katkı sağlar. (Dobbs,2003:3). Aslında bu disiplinlere kültür ve yaratıcılık
eklenirse kültürel temelli bir sanat eğitimi süreci başlatılabilir. Sanat disiplinleri sadece DBAE(Dicipline Basic
Art Education) içeriğinden ibaret değildir. Antrapoloji, Arkeoloji, İletişim, kültürel çalışmalar, eğitimsel
değerlendirmeler, dil, felsefe ve sosyoloji çalışmalarını da içerir.(Dobbs,2003:3). Bu son saydıklarımızı ne kadar
çok kapsarsa herhalde kültürel tabanlı bir sanat eğitimi kazanmış oluruz. Antropoloji ve Sosyolojideki
gelişmelerle çok kültürlü sanat eğitimi sanat ve toplum ilişkisi araştırmaları çalışmalarda başat
oldu(McFee,1986).Bu bağlamda kültürel okuryazarlık önem kazandı. (Kırışoğlu,Stokrocky vd.,1997:3.10)
Tepki ile karşılanan Kopya kuramı (Wilson,B.&WilsonM.:1977) akademik eğitim içinde bir yere kadar
alışmaya vesile olabilir fakat batı klasik geleneği yanında belki diğer kültürlere ait Van Goghun yaptığı gibi, en
çok da öz kültürden denemelerle zenginleşebilir. Fakat kopya kuramına gereğinden fazla yer verilmesi mutlaka
yaratıcılığı kısıtlayacaktır. Özgün baskı çalışmalarında bile öğrencilerin tasarımlarını kendilerinin oluşturmasını
istemek daha olumlu sonuçlar vermektedir.
Çağdaş sanat eğitimi içinde çok kültürlülük ve çok kültürlü eğitim adı altında bir başlıkla kültürün sanat eğitimi
içindeki yeri sorgulansa da bu daha çok farklı kültürleri tanıma ve iletişim ya da aktarım anlamındadır.
UNESCO tarafından 2006 yılında düzenlenen sanat eğitimi dünya konferansında Sanat eğitimi için yol
haritasında alınan kararlarda 21. yyda yaratıcı güç yetkinliğinin inşaa edindirilmesi için Eğitim ve kültürel
katılımcılık için insan haklarını savunmak , Kültürel çeşitliliğin dışavurumunun desteklenmesi gibi kararlar
alınmıştır. Eisner ve Day (2004:196) neden çok kültürlü sanat eğitimi sorusunu yanıtlamış, Amerikan kültürü
içindeki kozmopolit yapıdan dolayı buna ihtiyaç duyulduğunu, özgürlükçü bir çaba olduğunu, örneğin ne kadar
çok müslüman öğrenci varsa o kadar çok bu konu hakkında bilgi edinmek ve öğretmek gerektiğini; en çok da
genç öğrenciler için sanatla başlamanın daha iyi olduğunu dile getirmiştir. Hernandez(1993),Marantz(1993) ve
Feinstein(1989)’e göre ise çok kültürlü eğitim ve böyle seçkinci fikirler bölücülük ve milleti balkanize etmek
anlamına gelir (Eisner and Day,:196 ). Banks’a(1993:23) göre Avrupa toplumunun ideali özgürlükçülük ve
eşitliktir. Ona göre çok kültürlü eğitim yanlış anlaşılarak batı geleneğine karşı olduğu düşünülür oysa ki çok
kültürlü eğitim hakkında yazanların çoğu batılıdır. Özgürlük eşitlik ve adalet gibi demokratik kavramları
savunan sivil haklar hareketinin büyümesi ile gelişen doğrudan bir batı fikridir. Batı dünyası dışında yer alan
kültürler için Amerika ve Avrupada geliştirilen reçetelerin uymayacağı açıktır. Geri kalmış ve gelişmekte olan
toplumlar için öncelikle kendi kültürel kaynaklarına yönelip bilinçlenmek ve özgün sanat politikaları ve eserleri
meydana getirmek gereklidir. Moran’ın(2007:264) “...Eserine kendisinden başka bi şey koymakla övünenler çok
aldatıcı bir kuruntunun kurbanlarıdırlar. Gerçek şudur ki insan hiçbir zaman kendisinin dışına çıkamaz”
düşüncesinin tersine orient yani yönlendirilen toplumlarda kendinden kaçmaktan çok kendine gelmek zordur .
Viktor Lowenfeld W. & Lambert Brittain (1950:25,26) Kendiliğinden dışavurum ve kendiliğinden ayar, duyusal
anlayış ve bireysel özerklik kuramlarını benimsemişlerdir. Postmodernist gelişmeler içinde Dada ve Pop
sanatçıların bazı hareketleri ise sanatın özgünlüğü fikrine meydan okumuştur (Emery ,2002:17). Kültürel
kaynaklı ve amaçlı geliştirilebilecek bir sanat eğitim kuramında mutlaka yaratıcılık ve kendiliğindellik önemli
bir yer tutmalıdır. Temel sanat eğitiminde akademik anlayışta batının seküler ve hesaplanabilir kuralları yanında
kendi öz değerleri görünenin arkasındaki anlam, sezgisel ve arıtımsal ifadeler içinde kültürüyle bağlarını
sorgulaması en çok kendi kültürü ve sanatını tanıması; kültürel katmanları ve anlam boyutlarını çözümlemesi
belki geleneğini de ister istemez sanatına doğrudan değil ama bilinç ve köken bulma bağlamında aksettirmesi
beklenir.
İnsanlar neden seyahat eder, neden okur, neden dinler? Farklı coğrafyalar, farklı renkler, farklı sesler algılamayı
neden ister? Her şeyin aynı olduğu yerde durağanlık, tekrar ve yılgınlık vardır; gelişim ve arayış durmuştur.
Kimlik arayışları toplumların birbirlerini çoğaltmaları için önemlidir. Bir sanat kimliği yaratma, alanda söz
sahibi olma ya da sadece kendi şahsiyetini yaşatabilme, özgünlüğün başat ölçüt olduğu sanat için gereklidir.
Sanatta çeşitliliğin artması özlenen bir hedef olmuştur. Bu çeşitlilik nasıl artar? Temelde ,yerel, milli, özgün
olsun olmasın her sanat eseri bir kültür yansıtır. Bu yansıtma, bireysel kültür, toplumsal kültür, adapte kültür ya
da kültürlenme sonucu olabilir. Japon, Felemenk ya da İtalyan üslubunu imzasız birbirinden ayırabiliyorsak, bu
da sanat kültürümüze katkı sağlıyorsa, eğitim içinde de kültürel kuramın yer etmesi anlamlı olacaktır. Sanat her
şeyden önce bir üst kültür ürünüdür. Maddi ve manevi kültür, bu üst kültür vasıtasıyla sanat eserinde yansır.
Somut olan ve somut olmayan kültürel miras; bu mirasa yeni eklenen şahsi ve toplumsal değerler; hep bu üst
kültür vasıtasıyla gün yüzüne çıkar, okunabilir. Bugün okunamayan bazı kodlar, gelecekte bilimsel, fiziksel
sosyal ya da manevi alanda oluşan gelişmelerle daha okunaklı bir hal alabilir, onu yorumlayacak kişiler
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yetişebilir. Modern sanat eğitiminin yönelimlerinden biri batı sanatının evrenselliği varsayımı (Emery, 2002
:24) olsa da aslında modernizm ve post modernizmin mil taşlarından olan kavramsal yönelimler içinde,
kültürün ve düşünselliğin önemli bir yeri vardır.
Post Modernist bir eğilim olarak genellikle Görsel Kültür kavramından söz edilir. Bu modern ve modern sonrası
makineleşme hız medya ve görsel iletişim araçlarının artmasıyla yazınsal değil görsel iletinin ağırlık kazanması
ile ilgili bir konudur. Çevremizde hemen herşey işaret levhaları reklam panoları ya da tabela ve afişler olsun,
hareketli yada durağan görüntüler bunların basılı ya da elektronik sunumlarından canlı performanslara; ürün
ambalajlarından mektup antentlerine amblem logo ya da exlibrislere; web sayfası ya da kitap tasarımından
yemek dizaynına kadar artık görsel kültürün bir parçası sayılmaktadır. Sözüne ettiğimiz kültürel sanat eğitimi
sadece görsel kültür eğitimi değil ama görsel kültürün gerçekten kültürel alt yapıya sahip olarak eğitilmesidir.
Kültür kavramı:bellek, gelenek, miras ve yaratıcılık unsurlarindan olusur. Somut ürün versin vermesin her yaratı
derhal kültür kavraminin icine girer. Bir sanat yapıtı bazen somut bazen de somut olmayan bir kültürel mirası
ifade eder. Avrupa ülkelerinin kulturel ve sanatsal kalkinma ile ilgili raporlarını incelediğimizde kulturel eğitim
icinde oren yerleri ve muze, tarihi eser ziyaretlerinin onemine sikca değinilmiştir , bu konu kağıt ustunde degil
uygulamada işevuruk hale getirilmeli yapılacak gezilerin politika olarak sabit bir bütçesi ve görevlisi
bulunmalıdır. Öğrencilerden sıkça gelen şikayetlerin başında da müzelerin ücretli olması yer almaktadır, hatta
bazen kişisel sergi girişlerinde de ücret ödediklerini ifade etmişlerdir. Morgül’ün( 2010:25) yakındığı bir sorun
eğitsel kolların kaldırılıp yerine kulüplerin konması bunun ücretli olmasıdır. Saati az olan sanat dersleri de
buraya kaydırılmıştır. Bu tür politikalarla geri kalmış ülkelerin kalkınması mümkün değildir çünkü kültürel
kalkınma olmadan ekonomik kalkınma olmaz. Ancak böyle bir kalkınmadan sonra kültür ve sanat
sektörleşebilir. Kültür endüstrisi yayınlar film müzik ve tv endüstrileri ve diğer medya; kültürel kurumlar
müzeler konser ve müzik salonları kültür merkezleri sanat galerileri ve tiyatroları içerir. Eğitim politikalarında
ve sanat eğitimi politikalarında sürekli yapılan değişiklikler yerine istikrar sağlanmalı köklü bir anlayis
geliştirilerek aynı temel üzerinden çağdaşlasma ve yenilikler eklenmelidir. Sık rastlanan kavram kargaşaları ve
yanılgılarından biri de yenilik ve çağdaşlıkla geleneğin bağdaşmayacağıdır oysa ki eskisi olmayanın yenisi hiç
olmaz ve yeni kalabilenler gelenekselleşmektedir. Modern sanat ve avangardlarda geleneksel ve arkaik izler
vardır. Bu yüzden modern sanatın klasikleri kavramı ortaya çıkmıştır. Zorlama yenileşme çabaları ise pop
kültürü ve pop sanatı oluşturmaktadır bu ise daha sabun köpüğü işleri ifade etmektedir. Sanat tarihi için de
saygın bir yeri olsa da tekrarında bu işler özgünlük değerini yitirecektir. Bu yüzden sanatta özgünlük
düşüncesini ilk kez yıkan düşünceler yaratıcı olabilir ama tekrarında banalleşir.
Kültürün önemiyle en çarpıcı biçimde Aytmatov’un ‘mankurt’ metaforunda yüzleşiyoruz. Aytmatov (2000:167168).bu metaforla bize Nayman Ana ağzından kültürün insan hayatındaki yerini, kültüre sahip bir insanla
kültürü elinden alınmış bir insansı arasındaki acıklı farkı dile getirir oğluna kim olduğunu hatırlatarak değil,
söyleyerek, tekrar ederek bildirmeye karar verir. Bir yarar sağlasın veya sağlamasin sanat kültürün bir sonucu ve
kültür de sanatın bir sonucudur. Kültürsüz sanat nesnesi olamaz, böyle bir nesne içi boş, amlamdan yoksun ve
alt değerlendirme katmanlarına sahip olamayan yüzeysel ve belki de Kitsch bir nesnedir. Sanat eğitimi içinde
ulusal yazına etnografik anlamda hakim bir sanat eğitimi oluşturmak özgün yerel halk mitleri efsaneler
hikayeler de içeren bir mitoloji ve ikonografi dersi oluştrulmalıdır. Bu sağlanmaza edebiyattaki mazmun dili
gibi bir dil ya da alegorik anlatım sanata giremez.
Bir Japon ya da Çin animesinde 12 hayvanlı takvime rastlıyorsak ve bu da bize kendi kültürümüzdeki 12
hayvanlı takvimi ve benzerlikleri gösteriyorsa, bir Japon origamisinde turna sembolü bizdeki Turna semahını
hatırlatıyorsa, İtalyadaki balıklarla ilgili bir halk inancı bizdeki Balıklı gölü yahut Balıklı Ayazmasını
düşündürüyorsa elbette burada kültürel sanata sahip çıkarken evrensellikten uzaklaşacağımız değil ama belki
halkların ortak geçmişi değerleri, hikayeleri, kutsalları mitleri gibi pekçok temas noktası kuracağımız anlamına
gelir. Her sanat eserinin içinde evrensel değerler vardır ama önemli olan taklitsiz ve kendisi kalabilerek
evrenselliğe hizmet etmektir. Bir söz yürekten çıkarsa yüreklere ulaşabilir sanat dili de böyledir, içtenlik,
doğallık ve kendiliğindenlik ister.
Kültürel kaynaklı ve alt yapılı sanat eğitimi; sağlam bir disiplin temelli eğitim yanısıra yaratıcılığa, kültürel
okuryazarlığa, tüm kültürleri tanımakdan başka en çok da öz kültürünü tanımaya, kendini bulmaya, sanatçınn
kişisel miti ve sanat psikolojisini anlamaya yönelik araştırmalar ve yöntem çabaları ile geliştirilen müfredata
ihtiyaç duyar. Rüzgar nereden eserse yelkenini ona göre ayarlamak yerine; yelkeni, yönü ve rüzgarı ilk elden
tayin edebilmek gelecek yüzyıl sanatının ve sanat eğitiminin asıl yörüngesi olmalıdır.
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EDUCATION TECHNOLOGY - A NECESSITY OF THE MODERN EDUCATION
PROCESS
Sabit Vejseli1, Muamer Ala2
Abstract
Modern education cannot respond to the needs and requirements of these times, and even less to the needs and
demands of the future, without planned and efficient use of the modern education technology. The use of the different
media changes not only the way of work, but also the quality of knowledge. The use of the media creates diverse, dynamic
and complex knowledge, which is related to the modern needs and demands.
Education technology has become an integral part of the education system in modern schools, and in general, an
important aspect of education. Modern didactics increasingly emphasizes the importance of the use not of one isolated
means, but a complex of means. The planned use of the teaching means results in an accurate identification of the problem,
as well as other mental activities, primarily the functional thinking. The complete utilization of the teaching means may
influence the rationalization of the work of the teachers and students, and the result is a greater success of the education.
The teacher may have different roles in the use of the teaching means.
Keywords: modern education, teaching means, teacher, student, multimedia.

APPROACHING THE PROBLEM
The times we live in are characterized with intensive development of science, engineering and
technology. The progress in these areas requires certain changes in the area of education, i.e. progress of the
traditional education system. This primarily refers to the development and use of the modern educational
technology in all areas of education.
The use of the latest technological achievements in the education system breaks the tradition which
renders instruction as a one-way process in which the teacher emits knowledge which the students attain
passively, and afterwards reproduce as learned. This innovation makes the instruction far more creative and
challenging.
The educational technology has been present in the education process and learning process for a longer
time and it is known under different names: “Educational technics”, “Instructional technics” and other names.
The basic shortcoming of the interpretation in the use of these instructional tools, i.e. educational
technologies, was that most of the attention in the interpretation was given to the technical characteristics, the
possibilities and the ways of use in the sense of the manual manipulation and the technical function. On the
other hand much less attention is given to the pedagogical justification of their use. The problem is that
educational technology is understood in different ways, and as a phenomenon it is interdisciplinary,
conglomerate of different sciences, theories, techniques, technologies, inter-relating with the purpose to render
the education process and the learning process more efficient, more rational and optimal and adjusted to the fast
changes in the social system, production, engineering and science. The great number of researches related to the
education process primarily start from the study of the following three factors: the students, the teacher and the
instructional content.
However, it is obvious that there is a fourth factor which brings all of the three mentioned elements
together and that is the educational technology. Since the first three elements have been studied relatively well
in the domestic and world literature and practice, we have changed the order of study of these elements, and we
moved the educational technology from last to first place in the “pedagogical triangle”, considering it as the
“tissue”, which binds the other three elements together and which is one of the most important conditions for
realization of a modern education process, i.e. the instructional process. Apart from changing the order of the
basic elements of the education process, we tried to observe it from another angle, something which has not
been the case thus far.
The word “knowledge” has never had a greater significance and has never played a greater role in the
life of the modern person until now. Knowledge and its use have never been as necessary as today. A new world
is being created – the world of science.
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Most intellectuals feel that attaining knowledge, professional development and constant innovations,
are the imperative of the times we live in and a necessity for each professional.
Taking a look at the immense development and the presence of technics and technology in every area
of life, we can legitimately argue that the current traditional education trains students for a society, which is
already outdated or will be in a few years.
Even today, the computer society questions the value of the existing education system, its institutions
and efficiency. It is a fact that today in the world of modern sources of knowledge, we must change the ways,
forms and methods of realization of instruction and learning, as well as the instructional content.
The primary role, objective and justification of the use of educational technology lie in the fact that
educational technology tries to increase the efficiency both of the instructional process and the learning process.
If we accept that the education and the training are processes of data processing and transforming data
into knowledge, then we may say with confidence that the education process has really received tools which will
help revolutionize the way of instruction and training of the students. This will result in a change of many
attitudes related to the instructional process.
According to Wigren, the student needs to be shaped in a way which will meet the requirements of the
society today and tomorrow. The definitions of the educational technology are frequently contradictory, and
authors define it according to their own theoretical approaches or they accept the definition which they find
adequate for a given study which they are doing.
The term educational technology has to cover the tools, methods and forms of work which are used in
the education process, since eliminating any element disables its functioning. However, this is not just a
technical tool, but a new area, method and organization of the work which innovates the already existing way of
work. This rationalizes the instruction and changes the position and function both of the teacher and the student
and enables the development of creativity and individualization of the instructional process.
We may say that the educational technology covers both the tools and formulations which are used in
the teaching process and the learning process. We must increase the efficiency of instruction for it to become
rational and optimal. According to the new concept for educational technology, it can no longer be understood
as a use of the technical media, but also as a use of the different scientific procedures, principles and methods.
The relations between didactics and educational technology are not so simple. There is reciprocal
influence between didactics and the educational technology. Didactics determines the place and function of the
technology within its frames. The teaching technology with its development and role widens and expands the
content of didactics. Didactics gives the educational technology a theoretical basis, while the educational
technology enables the successful realization of the theoretical presumptions of didactics.
Modern didactics increasingly emphasizes the importance of using not one, isolated tool, but a complex
of tools. It has been shown that a collective of media which interact, make learning more efficient. The material
which is learnt with the use of the instructional tools is remembered and retained for a longer period as opposed
to the material which is learnt in the usual way.
Different authors make different classifications, and each following category offers complex tools,
which can completely substitute a great number of activities of the student and the teacher.
The educational technology enables attaining the objectives of education, and it provides different
procedures and tools for successful instruction (Pastuovic, 1999; Matijevik, 2002). Also, it is implied that the
content and methods of education are mediated with some technical media and technologies. Different authors
understand the following under media and technologies: providers of information, forms of information, ways of
communication and educational technologies – which at the same time connect all of the three mentioned
categories according to Vilotijevic (Vilotijevic, 2000). The educational technology is a sum of agents – sources
of knowledge, adequate organization, instructional methods, procedures and instructional tools – which are used
in instruction in order to attain the planned objectives.
In order to be effective, all elements of the educational technology have to correspond to the
instructional objectives, the content and the characteristics of the student they are aimed at. The instructional
tools and the adequate educational technologies should not present the content, but teach how to look for and
evaluate information, and also teach how to become “a better person” (cooperative, tolerant, nonviolent…)
(Matijevic, 2004).
The elements of the educational technology are not perfect for all content and for the attainment of
every objective. Also, they are not adequate to all ages and different characteristics and ways of learning of the
students. The role and the importance of the separate elements, aiming towards their advantages and avoiding
their disadvantages, have to be determined for every implication of the educational technology (Matijevic,
2002).
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The educational technology includes the following:


Instructional tools



Instructional aids and procedures



The way in which instruction is established



The educational technology requires answers of how we use the instructional tools and aids in the
instructional process and the development of the abilities of the students



The modern educational technology integrates a modern program of learning – software and technics –
hardware, which renders the program accessible to the student



The program integrates instructional material, sources of knowledge – media, which allow two-way
communication, tasks which encourage the activity of the students and the course of learning, and
instruments to evaluate the results of the program
The electronic classroom is a special classroom where we carry out the following instructional tasks
with the use of technical devices:


Learning (teaching, informing)



Revision



Exercising

 Checking of the instructional material
Unfortunately the electronic classroom is not widely used in our classrooms, since it is quite expensive.
It requires development of quality programs and additional technical training of the teachers. Less expensive
solutions such as computer technology are also available.
Education cannot be imagined without the use of the computer in the near future. It is a fact that even
today the computers have found their use in education, as well as other areas of life. Education can be performed
in many ways with the use of computers.
The computer has introduced important innovations in the way of learning and the learning techniques.
These innovations render learning more successful. They enable the intensive development of the cognitive
abilities and the personality in general. The opportunities for using a computer in the school are endless, and
they range from instruction to research work. The use of the computer can help overcome the known
weaknesses of the traditional education. The use of the computer allows for the instructional process to be
managed more rationally and confidently, and it also enables more intensive and more efficient learning.
The following are the basic functions of the computer, which are important for the management of the
instructional process and learning: great informative power, supply of reliable knowledge, different
presentations of knowledge, correction of the students, efficient management and control of the instruction,
individualization of instruction and learning, motivation of the students, equal standards for all students.
The computer programs for instruction and learning are created in such a way that they guide the
student through the process of attaining knowledge. If the students answer a question incorrectly or partially, the
program returns them to a previously learnt material, it directs them to additional information, it corrects them
and evaluates their knowledge. The students are motivated by the fact that the computer is guiding them through
the material. As soon as they understand that they have learnt the facts, which is confirmed by the computer
answers, they are encouraged to new mental efforts which help them completely understand the instructional
material. Success is the best motivation. The mentioned advantages show that computer instruction and learning
activate the mental abilities of the students more. They encourage the abstract and creative thinking, which
positively influence the general development of the person.
In computer instruction and learning the position of the teachers is changed. Above all, they are
relieved from a lot of routine work. They are no longer the only source of knowledge - the providers of
information. Now, they are organizers and guides in the instructional process, managers of the information
trends. The students have the role of subjects in the education, collaborators of the teachers, planners of their
own learning. The center of gravity of the instructional work is shifted to lesson planning, motivating the
students and controlling and evaluating the instructional process, which now is objective and exact.
There are a lot of teachers and didacticians who think that in the computer instruction and learning, the
students are becoming a part of the machine, that they are left alone with the computers, that they are becoming
asocial, that their thoughts are spontaneous because they have to accept ready-made solutions, that they learn
according to patterns with the help of computers. Regarding instruction and learning, we must use the positive
characteristics of the computer, which help learning become more intensive and efficient. The teachers will use
the computer only where they believe it will produce the best results. Nevertheless, the computers belong in
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instruction and learning, if schools and instruction are to be up to date and produce the results required by
society.
Teachers themselves make an important contribution in the instructional process. All researches
emphasize the meaning and importance of the role of the teacher regarding the use of the instructional tools. The
educational technology influences the work of the teachers, hence, the content and the work of the students. The
teachers lose some of their functions, which dominated the traditional way of instruction, or they are
significantly decreased, since they are taken over by the technical devices. However, the teachers have received
new roles.
The modern educational technology allows the student to work more independently, with less
traditional instruction, which leaves the teacher with more time to do other activities required for the
instructional process and for summing the results from the work.
The teachers have different roles while using the instructional tools. In accordance with the content, the
objectives and tasks, the teachers can use media as aiding or additional tools, which help them to teach the
material.
The instructional tools alone are not a deciding factor for raising the level of the didactic process and
the level of the general results. The entire didactic process is the deciding factor. Apart from the teacher and the
used tools, the students are also important components of this process. The interaction between the teacher as an
organizer of the didactic process and the students produces results which affect not only the level of quality of
education, but also the attaining of knowledge, as well as developing motivation and better attitude of the
students regarding the joint work. These relations ultimately aim to create changes in the students from different
aspects. The use of didactic tools is much more important than it appears. Only the mutual influence and
development allow further development of the instructional process on one hand and the used tools, on the
other.
The instructional content is translated in a system of information in the instructional process. The
instructional tools are the providers of this information, or sources of information. The students acquire the
information contained in the instructional tool directly or indirectly through the providers of the information.
The instructional tools serve as learning objects, whereas the instructional aids only help to learn about certain
objects or events.
The instructional tools contain the objects which are the providers of information and which help the
students to discover the characteristics and relations of the terms in the instructional process, very fast. The
instructional tools are very important in the instructional process. They help to rationalize the instructional
process. Their adequate use develops the interest of the students for learning, it encourages the mental activity
and the development of terms, forming opinions and drawing conclusions.
Certain requirements need to be met while using instructional tools in the instructional process. The
instructional tools should:


Be adequate to the objective and tasks of the lesson.



Enable economy in the attainment of knowledge.



Encourage the students’ mental activity.

 Encourage development of the intellectual abilities.
In recent years, researches about the use of the Information Communication Technologies (ICT) have
been made, such as:
ICT in Schools (Balanskat, 2006), Elearning Nordic (Rambol, 2000), The European Union and UNESCO: The
ICT Impact Report (Balenskat, 2007), ICTIM Schools (Balenskat, 2006)
We will highlight some advantages from the mentioned researches, which describe the influence of
ICT in education:


The use of ICT improves the success of the student



Schools with better ICT equipment achieve better results than schools with more modest ICT
equipment



ICT allows the children with different learning styles and abilities to learn



The use of ICT has strong motivational effects, it positively influences the behavior and the
communication and thinking skills.
The positive context of ICT in education depends a lot on the content and the didactic strategies which
are “incorporated” in ICT, since technology cannot learn on its own. Since ICT offers a lot of possibilities, the
real “revolution” in the use of ICT will happen when the ways of instruction and learning reshape in order to
take maximum advantage of technology.
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The content needs to be shaped in ways which encourage the development of the awareness for the
personal growth and knowledge and enable independent choice of content depending on the abilities –
individualization by linear organization of the content. The adjusted syllabus will facilitate the learning of the
students. The content should be prepared in different forms – text, image, audio-video, in order to enable the
students to learn the material through different types of learning (Seufert and Euler, 2005).
The content, which should be adequate to the age of the students, should cover well-prepared
information in different shapes, feedback (positive or negative support, interactivity) that increases the
motivation, and hence, the students learn successfully (Matijevic, 2002).
Technology should be easy and simple to use (Seufert and Euler, 2005).
The training of the students for independent learning and self-educating is intensified in the course of
the education. By gaining educational experience, the students are also gaining intellectual skills required for
life-long learning. The elements of self-education can be identified even in the students from the lower grades of
elementary school, when they begin to learn independently from the textbooks, and when they use different
media, etc. (Pastuovič, 1999)
The modern paradigms of study show that, regardless of how favorable ICT is for the individualization
of learning, it is not a good idea for it to be the only form of learning. Individualized learning cannot eliminate
group learning, since the students will be denied of communication, collaborative problem solving and
cooperative learning. The acknowledgement of the opportunities offered by ICT creates completely new
opportunities for instruction.
In this way, media didactics comes to light, and these are its main concerns: how to use the media (and
technologies) to improve the instruction and learning process, how to develop strategies for learning and
evaluation of the multimedia projects, as well as questions related to distance communication and education
(Matijevič, 2004 b, Komeč, 2001).
Today, students are looking for a different way of learning. They grow up with the opportunity to learn
in the virtual surrounding, they will become more and more independent and more and more prepared for selfeducation and life-long learning.
The main objective of the use of these educational technologies is to increase the level of interactivity.
It is imperative for the teachers to use technology in their curriculum and syllabus as much as they can, since in
this way, their work gains in quality, the learning process is personalized and adjusted to the needs of every
student separately. With their creativity, the teachers should raise the awareness of the students about the
necessity to use technology in the instructional and extracurricular activities.
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TURKISH LOAN WORDS AS DENOMINATIONS FOR THE COLORS IN THE
MACEDONIAN LANGUAGE
Assoc. Prof. Dr. Elizabeta RALPOVSKA1
Abstract
The contact between the Macedonian and Turkish people has lasted for centuries, leaving traces in all aspects of the life of
the Macedonian people. The best testimony for the collision of the old, Slavonic, and the new, Oriental, is the presence of
Turkish language elements in the Macedonian language. Our analysis is focused on the Turkish words with the meaning of
color. Nevertheless, this is only a small part of the immense treasure for denominating colors and nuances of the Turkish
language. A lesser part of the Turkish loan-words which denominate color are the duplet forms. Since their introduction,
they functioned parallel with the Slavonic denominations. Most of them are independent denominations for colors or
nuances. Тhe presence of the Turkish loan-words as denominations for colors in the Macedonian language reveals one of
the ways in which the Macedonian chromatic terminology was enriched.
Keywords: semantic field, denomination, color, metaphor.

The contact between the Macedonian and Turkish people has lasted for centuries, leaving traces in all
aspects of life of the Macedonian people. It has left its mark in the material and spiritual understanding of the
world, as an integral part of everyday life. The contact between the two cultures inevitably resulted in changes
and acceptance of different terms and values not only in everyday life, but also in the customs, language and
culture. The best testimony for the collision of the old, Slavonic, and the new, Oriental, is the presence of
Turkish language elements in the Macedonian language. Their introduction was not only related to naming new
notions and subjects, which were not familiar for the Macedonian language and cultural environment up to that
point in time, but Turcisms were introduced even when adequate Slavonic denominations existed. In this
process of continuous language introduction of necessary and unnecessary loan-words, the number of the duplet,
synonymous forms, is much smaller than the number of the loan-words, which are new and unique
denominations, and which have prevailed as such until now, as a part of our everyday standard or spoken
language. Our language consciousness does not identify these words as foreign, Turkish words. Our language
sense accepts them as an integral part of our own, Macedonian lexis. The following words are an example of
this: таван, кревет, оџак, чорапи, џеб, шал, јорган, ќебе, памук, чадор, тава, тенџере, шише, тапа,
шеќер, кафе, лимон, кајсија, афион, ѓеврек, мајмун, пазар etc. For these words we do not have and cannot
find an adequate Slavonic replacement.
Our analysis is focused on the Turkish words with the meaning of color. Nonetheless, this is only a
small part of the immense treasure for denominating colors and nuances of the Turkish language. The inventory
of the lexical-semantic group with the meaning of color has around 150 lexical units. However, this number is
not final, because of the ever-growing nuancing of the world. This means that there is a constant intake of new
lexemes, nouns or adjectives, which denominate some sort of color, regardless whether these lexemes realize
this meaning in the frames of their own semantic realization or they realize the meaning of color as a secondary,
transferred meaning in the process of secondary nomination. This number does not include the syntagmatic
formations of the type with the color of, because of the potential for limitless production and semantic bonding
according to the color of every usual or unusual notion that attracts the human eye distinctly and clearly enough
for initiating a process of creating a new denomination with a chromatic value. Even the very denomination боја
comes from the Turkish language. It is lexically marked as a lexeme with multiple meanings in a system of
seven meanings (see Interpretative Dictionary of the Macedonian Language, Volume 1, 2003: 162) and it has a
generally accepted standard use, unlike other, synonymous words, вапсило (from the Greek language), колор
(from the Latin language) and фарба (from the German language), which occur with stylistically marked or
limited sphere of language use.
By following the development of the chromatic terminology in the Macedonian language, we may
conclude that the inventory of the lexical-semantic group with the meaning of color, has expanded and enriched
constantly over time with new terms by borrowing, interference, semantic and word-forming derivation and that
this process of lexical enrichment has not lost in intensity even at present. By analyzing the nominative marks
for color as lexical units, it is not difficult to conclude that the color system which originates from different
languages consists of several layers of vocabulary marked by time. According to this, we distinguish the
following types of lexemes:
Slovenisms – words inherited from the Old Slavic or Proto-Slavic language, which represent the basis of the
Macedonian chromatic terminology and are well-known, simple and derived descriptive adjectives, found in
other Slavonic languages.
1
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Turcisms – words that have come from Turkish language. They reflect the touch of the new oriental culture at
the time when this language had the position of a language of prestige as opposed to the other Balkan languages.
Internationalisms –words borrowed from the Greek and Latin language, as well as words taken from the
Western European languages, which have been borrowed recently. They have entered through literature and by
intermediation of other languages.
The analysis of the Turcisms in the lexical – semantic group with the meaning of color show that a
lesser part of the Turkish loan-words which denominate color are duplet forms, which functioned parallel to the
Slavonic denominations since their introduction, and most of them are independent denominations for color or a
nuance of a color: abraş, al, badem, bakkam, bakırlı, barco, varaklı, doru at, gök at, güvez/güvezli, zerdeçal,
zeytuni, yaldızlı, haki, kaleş, kına, kara/kara boya, kahvevi, kehlibar, kırmız, limonlı, mor, pembe, portokalı,
sırmalı, sur, turunçu, and çivit.
In the course of time, a tradition was created in the denomination and use of the colors which became a
nominative identification and specialization of particular denominations only for particular notions. At first,
there were differences in the denomination of living and nonliving terms and abstraction of particular
denominations which refer only to living things. The Turkish language had great influence in this differentiation
of the denominations. Most of these denominations originate from the Turkish language and have greater
capacity for nominative differentiation. Regarding the nominative use, the number of the Turkish loan-words
used as universal denominations for specific notions and subjects from our surrounding (textile, clothes,
jewelry) is more abundant. We find especially interesting the denominations which have a capacity for
nominative differentiation and a separate use as denominations which refer only to people (bakırlı, barco),
lexemes which refer only to animals (doru at, gök at, sur) and lexemes, which refer both to people and animals
(abraş, kaleş).
The division of the colors is very interesting and it attracts the attention of the language experts. It is
based on the intensity of radiance and experience of the color. According to our visual perception and
psychological experience, the colors can be light and dark. Complex adjective forms characterized by lexical –
semantic limitation in terms of their derivation are formed with this division of the colors. This means that these
complex forms cannot be derived from all lexemes that denominate colors, but that they are especially
productive models characteristic of the adjectives of Slavonic origin (жолт, зелен, модар, сив, син, црвен).
The possibilities for this kind of formations are very limited for lexemes of non-Slavonic origin. The lexemes
kahvevi and portokalı are the only Turkish lexemes that have this capacity. Our guess is that most of the
lexemes introduced from foreign languages are lexemes which denote light and dark nuances of the basic colors
(Turkish, Greek, Latin and the Western European languages), and this limits the derivation of complex
adjectives of this kind.
The abstraction of the colors by forming complex adjective forms, in which the first element is an
adjective, отворен/затворен, for example, отвореножолт – затвореножолт, отворенозелен –
затворенозелен, отвореносин – затвореносин, is calquing of the Turkish formations of the type açık sarı –
kapalı sarı, açık yeşil – kapalı yeşil, açık mavi – kapalı – mavi. The complex adjectives separated in this way
constitute the first language model of denominations, which contain the denotations for the intensity of the
color, i.e. the denotation for minimal of maximal presence of the basic color. Expression of the intensity of the
color can be done with the use of separate lexical units, which are borrowed from other languages. The
denominations al and limonlı are distinctive denominations for naming the light nuances of the basic colors
which originate from the Turkish language, whereas the Turkish denominations: güvez, zerdeçal, kehlibar, mor,
pembe and çivit are used for naming the dark nuances.
Regarding the grouping of the colors in semantic fields according to the dominant seme of the lexeme,
which is the carrier of the basic color, the Turkish denominations for colors belong to all ten semantic fields of
the primary colors. The division according to the semantic fields or paradigms with one main carrier, i.e. one
basic color, is most often semantically related to a determined number of main or derived meanings of other
lexemes, which contain a seme in their semantic structures that relates them to the semantic structure of the
lexeme – carrier of the basic color. This results in synonymic classes of lexemes, close in meaning, which are
semantic carriers of the variants as denominations for a kind of color or a nuance of color. In this way, we can
separate ten paradigms or ten semantic fields, which refer to a certain basic color and its variants. The Turkish
loan-words with the meaning of color belong to all ten semantic fields of the primary colors (see Jashar –
Nasteva, 1984: 69 – 71; Bandilovska – Ralpovska, 2011, 217 – 218).
1. Semantic field of the color white
dominant seme = with the color of snow, milk
gök at, sırmalı
2. Semantic field of the color purple
dominant seme = with the color of a violet
mor
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3. Semantic field of the color yellow
dominant seme = with the color of lemon, yolk, gold,
varaklı, zerdeçal, yaldızlı, kehlibar, limonlı, portokalı, turunçu
4. Semantic field of the color green
dominant seme = with the color of grass, fresh leaves
zeytuni
5. Semantic field of the color brown
dominant seme = with the color of coffee
badem, haki, kahvevi
6. Semantic field of the color pink
dominant seme = with the color of a rose
pembe
7. Semantic field of the color grey
dominant seme = with the color of ash
sur
8. Semantic field of the color blue
dominant seme = with the color of a cloudless sky
çivit
9. Semantic field of the color red
dominant seme = with the color of blood
al, bakkam, bakırlı, doru at, güvez, kına, kırmız
10. Semantic field of the color black
dominant seme = with the color of coal
kaleş, kara
From a semantic aspect, the denominations for colors, including the Turkish loan-words may be
separated in two groups:
1. Basic, non-derived or primary lexemes with the color as a dominant seme in the semantic structure. For
example: al, güvez, kara, mor, pembe, sur, turunçu, which do not change their form according to gender and
number.
2. The derived or secondary lexemes attained by the process of inner semantic derivation, which are
polysemantic transformations created as a result of the metaphoric associative relating according to the seme,
which refers to the color of a particular semantic content. For example: badem, bakkam, bakırlı, varaklı,
zerdeçal, zeytuni, haki, kına, kahvevi, kehlibar, kırmız, limonlı, portokalı, sırmalı and çivit.
In the metaphoric association according to color, the new denomination a type of color is the result of a
process of secondary nomination according to the seme, present in the structure of a particular lexeme, which
usually denotes another notion with the basic semantic structure, such as metal, mineral, plant, animal, etc. This
unique seme is strong enough to produce a new semantic meaning and a completely new denomination, which
semantically belongs to another lexical group. Adjective and noun lexemes as denominations for colors and
nuances of colors are attained in this way.
The adjective forms are relative adjectives in which the meaning a type of color occurs as a secondary
meaning. A smaller part of them are form with the Turkish suffix -лија (bakırlı, varaklı, güvezli, zeytuni,
limonlı) and they have retained the same form for all three genders, whereas the rest accepted the Macedonian
suffixes –ов, -ен, -ав and acquired special form for gender and number, making them more familiar to the
Slavonic adjectives (бадемов < badem, бакарен < bakır, кафеав, кафен < kahvevi, килибарен < kehlibar,
лимонов < limon, портокалов < portokalı, срмен < sırma).
The noun denominations for color, acquired in the process of secondary nomination and through
metaphor, are represented by the following five lexemes: bakkam, zerdeçal, kına, kırmız and çivit. The first
basic meaning of the noun bakkam denominates the tropical plant Caesalpinia sappan, which gives red color
when boiled. The denomination for the color obtained from this plant is a secondary, derived meaning. The
basic meaning of the noun zerdeçal is used as a botanical term for denominating the plant Curcuma longa.
Through the process of metonymy it develops a secondary meaning of an aromatic spice from the root of the
plant, which is boiled, dried in the sun and grinded into powder with yellow color. The third meaning of this
lexeme is acquired by metaphorical association with the color obtained from the powder of this plant. The basic
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meaning of kına, is also a botanical term, which denominates the tropical plant Lawsonia inermis, whose dried
leaves give a coloring powder with orange-red color. The same term is also used for denomination of the color
obtained from this plant and is used for dyeing hair, nails etc. The first basic meaning of the noun kırmız is a
term from zoology used to denominate a small insect, parasite originating from Asia – Dactylopius coccus,
whose eggs when dried and processed with acid give an intensive red color (see A. Shkaljuc and J. R.
Vigneron). The denomination of the insect also becomes a denomination of the color obtained from it, by
secondary nomination and metaphoric association. The analysis of the word kırmız, its origin and development
in other languages (it originates from the Persian word kirm, with the meaning of worm, the form in the Arabic
language is kĭrmiz, in Spanish it is alkermes, in Latin it is carminium, in French it is carmin) indicate that the
Turkish denomination kırmız and the international denomination karmin occur as synonyms, denominating the
same nuance of the intensive red color. The word çivit is a Turkish denomination for the tropical plant
Indigofera tinctoria, whose leaves when placed in water and allowed to ferment with sodium hydroxide, produce
a blue pigment, which becomes a powder with dark blue color when dried.
The modern condition of the Macedonian language and the conducted language analysis indicate that
the Turkish denominations for color or a nuance of color have different frequency and range of use. A part of
them are irreplaceable and are sole carriers of a color or a nuance of color and are used as sole standardized
lexemes with the meaning of color, such as the denominations: portokalı, kahvevi, badem, bakırlı, and kına.
Today, most of the Turkish loan-words with the meaning of color are replaced with adequate synonymous
denominations from the international languages and can be found only in the spoken or archaic lexis, for
example, instead of mor, we use the denomination виолетов, instead of çivit, we use индиго, instead of kırmız
and güvez, we say кармин and цинобер, pembe is replaced with циклама, or they occur as completely
unknown words for the Macedonian speakers, such as the denominations: varaklı, zerdeçal, yaldızlı, and
turunçu. The language practice also demonstrates an increased presence of the Turkish loan-words in the frames
of the noun syntagmas of the type: with the color of lilac, with the color of apricot, with the color of lemon, with
the color of tobacco, with the color of sugar, with the color of almond, with the color of coffee, with the color of
amber etc. These very frequent syntagmatic formations are actively used in the modern language and are
calqued denominations with a universal language value, that come from different languages, belonging to
different meaning dimensions, having unlimited potential for creation according to different terms and through
the process of metaphorical association with chromatic value.
This short description of the Turkish loan-words as denominations for colors and the conducted
analysis confirm their importance in the Macedonian lexical system in the past and present, and show one of the
ways in which the Macedonian chromatic terminology has been enriched. Their presence in the lexical –
semantic group of words with the meaning of color occurs as a result of the direct contacts between the carriers
of the spoken Macedonian and Turkish language, and is a product of the lexical processes borrowing,
interference and word-formation. These processes are ongoing and especially characteristic of the enrichment
and enlarging of this group of words.
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DEVELOPING THE INTERETHNIC AND INTERCULTURAL COMPETENCIES OF THE
ELEMENTARY EDUCATION STUDENTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA THROUGH
THE SYLLABUS
Rozalina POPOVA-KOSKAROVA,PhD1
Abstract
This paper discusses the most significant aspects of developing interethnic (multicultural) and intercultural competencies of the
students through the syllabus for grades I - III. We established the goal to analyze the objectives and the content of the syllabus
of the most relevant subjects regarding multicultural and intercultural education: Introduction to the environment and Society.
Having in mind that in Macedonia there are different cultures, religions, traditions and languages, it is necessary to develop
competencies to show respect for the diversities and to develop the multicultural awareness of the students at the earliest age.
On the other hand, globalization, as a characteristic of the modern age, increasingly imposes the need to develop the
intercultural awareness and competencies of the students as well. The interethnic and multicultural competencies are especially
important from several aspects: firstly, as a result of the need to overcome stereotypes and prejudices still present in our society,
and secondly, to develop values in children, and especially empathy in students. Empathy cannot be developed through words,
but through practice, which allows placing the students in actual situations which require them to show empathy, i.e. to see the
problem “through the eyes of the other person”. We consider all these elements as very important competencies for the
development of coexistence and mutual respect both in ethnic and global frames. The fundamental question of our paper is to
what degree, the school, can influence the development of the awareness and attitude of the students in the spirit of interethnic
and intercultural competencies through the syllabus. It is certain that apart from the syllabus, the teachers are the most important
factor. They are the ones who realize the syllabus. However, we also have to mention that teachers are successful in their work,
only if they are culturally sensitive, i.e. tolerant of the cultural diversity.
Keywords: syllabus, competencies, interethnic and intercultural, students

INTRODUCTION
Multicultural education reflects the reciprocity of the cultures within a single social community, and the intercultural
– the reciprocity of different cultures, which is more and more expressed in the world of globalization and mobility.
It is interesting that both multicultural education and intercultural education are based on respecting diversity.
Therefore, in the last few years, the use of the term diversity education is used more and more frequently, which in
Macedonian language means education about the diversities. (Cavdarova-Kostova:2010).
Taking into account what we mentioned previously, the goal of our qualitative research was to see how much the
curricula for the subject society allow not only formal, but also essential development of awareness about the
diversities and development of life values in multiethnic and multicultural environments. Just as a reminder, the
syllabi in the Republic of Macedonia are prepared by the Bureau for the Development of Education, which is an
institution that operates under the Ministry of Education and Science. The work of the Bureau for the Development
of Education includes components which determine the objectives and content of the educational work in the area of
preschool, primary school, and secondary schools as well.
We mentioned, that starting from the school year 2014/2015 the schools will use adapted syllabi for science and
mathematics for grades I, II and III according to the Cambridge International Examination, which will certainly
result in changes in the first cycle of primary education. Namely, the subject Introduction to society, learned thus
far, which included content both from the area of natural sciences and society, will be substituted with the subject
Natural sciences, and the subject society will be learned in first, second and third grade with one class per week. In
fourth and fifth grade this subject will be covered by 2 classes per week.
The new syllabi are intended to place the students in situations where they need to explore much more; ask
questions, think, be active and learn in ways which will substitute passiveness with activeness and critical thinking.
The syllabus contains developing instructional objectives from the area of natural sciences. They describe in detail
1
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what the students need to know, or should be able to do, in each year of the primary education. The instructional
objectives provide the structure for teaching and learning and a recommendation, regarding the abilities and
knowledge of the student, which can be assessed. (www. bro.gov mk). For the purpose of our research, we will
analyze the existing syllabi for society, since the new ones are still being prepared.
In the context of our goal, we need to mention that the realization of the project for interethnic integration supported
by USAID started several years ago in all primary schools and high-schools in the Republic of Macedonia. The only
goal of the project is to use education to improve the interethnic integration of the students, who learn in different
instructional languages.
1.

ANALYSIS OF THE SYLLABUS FOR THE SUBJECT INTRODUCTION TO SOCIETY

This subject integrates content both from the area of natural and social sciences. Its goal is to lead the children to
gradually reveal the connection and dependence of the occurrences and processes in the natural and social
environment (Syllabus for first grade, 2007:3).
The goals which need to be attained in the developing period from grades I - III, characteristic for the subject of our
research, are directed towards the need “to encourage the students to develop human relations between genders,
communicate with each other and have a multicultural understanding, as well as to encourage the development of
moral and patriotic feelings and respect for the different cultures” (same, p. 4).
1.1. Analyses of The Syllabus for The Subject Introduction To society For First Grade
The following objectives need to be attained with this topic: Me and the others and My school.
-

The students see the differences between them and the others;

-

They respect and help the ones who are younger and different from them;

-

They are trained to resolve elementary conflicts with the help of the adults.

These objectives should help to develop the feeling of friendship starting from the youngest school age, since the
term friendship is indicated as a basic term within the material of the topic Me and the others. The objectives should
be attained through activities and methods such as: simulations, dramatization, role-play, as well as social games, of
which we should emphasize the games for tolerance and trust. Apart from this, the child is trained to lead a
conversation with the friends, as well as to distinguish similarities and differences in the physical appearance, the
wishes, favorite toys, etc. (Syllabus, p. 5).
The topic My school has the objective to teach the student to overcome the stereotypes and prejudices about the
others. The following aspects are listed as activities: Participation in establishing the rules and behaviors in the
classroom, drawing messages for proper behavior../., and the methods include conversation about what would
happen if the rules are broken, as well as conversation about what is just and unjust in the games and activities, and
why people should not be unjust. In our analysis we did not come across a specific activity and methods for the
attainment of the objective regarding the stereotypes and prejudices, which allows us to conclude that the objective
has not been attained, only established.
The topic My home, establishes the following objective related to multicultural education: introduction and respect
of the family holidays of the children from one’s surrounding, by learning the term Holiday and celebrations, all
within the lesson My family. The methods require writing descriptions of birthday celebrations, religious holidays,
weddings, etc., and the way they are celebrated. Although the established objective is introduction to the others, the
activities which are planned do not correspond to the established objective. We did not come across a single activity
which leads towards multiculturalism.
The topic The place where I live establishes the objective to introduce the students to the cultural diversity of the
place where they live. This objective should be attained through discussion about the places where the children live,
such as their building, municipality or city (the spoken languages, the celebrated holidays). It is believed that in this
way the children will get introduced to the other ethnic communities in the place where they live, and the mentioned
holidays, should introduce them to the multicultural way of life.
2.

Analyses of The Syllabus for The Subject Introduction to Society For Second Grade

In second grade the objectives of the syllabus are expanded in comparison to the objectives in first grade.
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In the topic Me and the others, an objective is established to recognize the differences and similarities among
people, and the methods include training the children to identify that they are similar and different from the other
children in given regards. In our opinion, this objective refers more to the differences and similarities of the
characteristics we inherit genetically, such as: eyes, hair color, etc. We believe that this objective has to be expanded
to the specific objective to show the children how to overcome the stereotypes and prejudices and build positive
attitudes towards people from other ethnic communities.
The topic Life and work in the school establishes the following specific objective:


The school develops a sense of mutual respect, help and cooperation, by organizing workshops for
responsibility, justness and privacy, by using the method of role-play.



To get introduced to the religious and national holidays. This objective is to be realized through
conversation about the following holidays:

Christmas, Easter, Eid al-Fitr. Here, for the first time we come across specific names of some religious holidays,
celebrated by the members of different religions. However, the syllabus does not mention other holidays, such
as the Roma holiday St. George, the Serbian holiday St. Sava, etc., and at the same time, no distinction is made
between the holidays Eid al-Fitr and Eid al-Adha. We can see that the objective is to develop understanding
about the cultural differences through celebrating the religious holidays of the members of the different ethnic
communities who live in the Republic of Macedonia. However, in our opinion, instead of theorizing (as is the
case with the human relations between the genders), where the teacher is instructed to start a conversation about
the holidays, a home should be visited of a family that celebrates Eid al-Fitr, Easter or Christmas. Stereotypes
and prejudices can be overcome, and at the same time sensibility can be developed towards the “other”, if the
children have the possibility to get introduced to each other, i.e. share common activities, both within regular
education and especially in the extracurricular activities.
3.

Analyses of The Syllabus for The Subject Society For Third Grade

In the general objectives of the syllabus for the subject Introduction to society for third grade, we found an objective
which stimulates the student to develop a positive attitude towards multiculturalism. (Syllabus for third grade, p. 3)
The specific objectives of the topic Me and the others and the others and me, and specifically the lesson “I and
they, we and you” sets the following objective “the student learns that the people who live and work together have
certain common relations (love, respect, care, trust, friendship, cooperation, fairness). Within this objective, the
student has to learn the terms cooperation, friendship, respect, and regarding the planned activities and methods, the
teacher is recommended to organize workshops on the topic: I and you, We and you, I help the others. Also, other
interactive methods are recommended, such as: role-playing, situation games, dramatization, etc.
This lesson also establishes the following objectives: “the student is encouraged to respect the differences (gender,
ethnicity, social background, external appearance), as well as to gain the respect and trust of the other people”.
However, there are no specific lessons for these objectives, i.e. the objectives have to be accomplished through the
lesson “My rights and responsibilities”, which makes us conclude that there are no specific objectives and specific
lessons which would develop the multicultural and intercultural capacities of the students at a young age. In fact,
formal objectives are established, without the possibility to accomplish them, especially regarding the area of
interethnic integration.
The same conclusion refers to the lesson Family relations which establishes a range of objectives which could be
part of the multicultural education in our education system in a wider sense, such as:


“to introduce the student with the different types of cohabitation;



to learn about the different types of families,



to overcome gender stereotypes related to professions” (Syllabus, p. 6)

No activities are planned which would help develop the children’s sensitivity for cultural diversity, and there are no
activities and methods which would develop the children’s attitudes and values regarding the families from the other
ethnic communities (Albanian, Turkish, Roma, etc.) and promote better understanding.
The final objective in our analysis is the one established in the topic My homeland, and more specifically the lesson:
My homeland has a past and a tradition and The beauties of my homeland, which refer to the obligation of the
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students to respect the tradition and cultural heritage of their own community and the other communities in their
homeland (Syllabus for third grade, p. 8)”. This objective is to be attained through conversation about photographs
and postcards from the homeland (local crafts, national costumes, food, plants…) (Syllabus: 8).
It would be nice to accomplish the established objective not only through photographs, but also through actual visits
of temples of different religions. In this specific case, it would be best if the students visited a church and a mosque.
This is the way to understand and respect each other from the youngest age. In this way, the stereotypes and
prejudices of the children can be overcome.
CONCLUSION
It is our conclusion that the teachers need to be encouraged to organize debates and discussions with the students, so
the students could create and develop interethnic and intercultural competencies. Also, it is necessary to create
workshops for the subject society, which will encourage collaborative approaches in the area of the intercultural and
interethnic collaboration. In fact, the syllabi should train the students to develop critical thinking, to encourage them
to ask questions, and most importantly, to think and not to just reproduce knowledge. On the other hand, we must
emphasize the issue related to the assessment (evaluation) criteria (standards) of the multicultural and intercultural
competencies of the students. These are the so called descriptors, which show the profile of the interculturally or
multiculturally competent student. We hope that the new syllabi for the subject society will include these
descriptors. This has to be seen as an inseparable part of the instructional work within the school.
Our final conclusion is that the presence of the multicultural aspects in the syllabi for the subjects introduction to the
environment and society is not sufficient. We recommend revision of the syllabi, and establishment of real and
attainable objectives instead of formal ones, which would be actually attained and will reflect our multicultural
reality, and parallel to this, the need of interethnic integration.
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COMMERCIALIZATION OF CHILDREN’S TOY
Asya Veleva1
Abstract
The children’s play is defined as one of the most important activities, which is essential for the development. Considerable
amount of research establish evidence of increasing reduction of nowadays children’s play skills. Many psychologists and
educators believe that this fact has a negative effect on development. There are many reasons for decreasing of play levels.
One of them is a consequence from the very extreme changes in the tool of play – the toy. The toy reflects the culture. In
this context we can argue that the major trend of the genesis of play materials is their commercialization. The main purpose
of this paper is to analyze and summarize the basic dimensions of this process and to correlate them to their effect on
child’s play and development.
Key Words: commercialization of toy, modern toy, dehumanization of toy

1.

INTRODUCTION

The game is defined as one of the basic types of children’s activity, in which the child realizes its full
personal development. In this sense, the increasing number of evidence for reducing the playing skills of
modern children raises an alarm. A number of psychologists and pedagogues predict that changes in the activity
that predominates during the pre-school period will have a negative effect over their development. The fact that
the game can not reach its peak is due to many different reasons with complex nature. One of them is inevitably
associated with the extreme changes which have occurred with the basic means for playing games – the toy. We
can say that the basic trend into the genesis of playing materials is their commercialization.
2.

METHODS

The purpose of the present report is to analyze and present the main dimensions of the process of
commercialization of the playing materials by correlating these dimensions to the effect that thy have over the
children’s play and children’s development. This will provide a basis for one further criteria output for
evaluation and selection of toys. The main method of research is the analysis of historical change of the playing
materials, which allows outlining the basic marketing strategies of the industry of playing materials that are
induced into the children’s toy and game.
3.

DISCUSSION

The turning point into the history of toy, the one that determines its modern appearance in a great extend
is the Industrial Revolution. Before that, most of the children used to play by turning the subjects that they had
in their environment into toys by using their imagination. The toys were made also by masters-craftsmen, but
they were mainly accessible for the wealthy people. With the advent of the Industrial Revolution, the production
of great quantities of toys for reasonable prices became possible. So more and more children were able to play
with ready toys, instead of making them by themselves, which in its turn stimulated the production and
distribution. So from here results one key change, which has an influence over the design of the playing
materials: in the past, the toy was the child’s interpretation from its environment, and today it is a role and
activity model, which is imposed by adults, who produce it.
A main event which reflects over the further development of the toy market is introduction of
advertisement. According to the data by A. Spiegel, on 10/3/1955, the Mattel Company gave a start of an
advertisement for a gun, called „Thunder Burp”. This is the first case when a toy had been advertised out of the
Christmas season. Howard Chudakov defines the event as a sort of a historical watershed: just for a night the
children’s play had been focused as never before, on the subjects – the toys, by themselves. The author
successfully notices that when we discuss the game from the past, we mostly think of activity, than of an
object. And talking about the game that is today, the first thing that comes into our minds is the toys2.
Looking for a way for more effective sales, the contemporary industry develops marketing strategies,
inducing significant changes into the playing materials.
The first strategy, which is directed towards the aim to achieve a toy that is recognizable, attractive and
stands out among the other toys similar to it, is amplification of its details and realism. Е. Smironva and Е.
1
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Abduleva are right to claim that as a result of that, the game is brought to stereotype and monotonous
movements. Because when everything comes in a ready and finished state, there is no need to invent or create
anything (Е. Smironova, Е. Abduleva, 2005). Too realistic toys not only limit the development of great games,
but they also burden the development of imagination, as well as the ability to replace the missing subjects with
substitutes (extremely important for the school education)3. In the end of pre-school age, children have
knowledge in different fields, which generates attractive ideas for games. Due to the fact that they are not
limited only to the everyday and domestic scenes from the family circle, it is not possible every one of the
multiple topics of children’s interests („space travel”, „Indians”, etc.) to be provided with suitable toys.
Children, which are used to play mainly with multifunctional materials, do not have the ability to replace the
missing items or to combine the one which are available in accordance with their idea. Therefore they often give
up the new idea and start playing again the games which they have realized many times (5-year old girl said: „I
wanted to play „Franklin”, but I couldn’t because mummy did not buy me a shell”).
The tendency for details is well notable in the so called „expressive dolls” by E.Smirnova, whose
expression is strongly exaggerated and resembles more to a grimace: they scream, get mad, cry, stick out their
tongue, wink with one or both eyes, etc. This makes this doll not fitted for playing games with it, because in the
real game, the child can imagine that this same face is cheerful, sad, tired, anxious, cunning or carefree4.
The second strategy for colonizing children’s hearts and minds is expressed in breaking the traditions,
abstracting from the family, the style of living, the labor and exploitation of fashion, entertainment and
sexuality. The beginning of this strategy is associated with the appearance of Barbie doll in the year of 1959. S.
Ferguson points out, that with this rejecting of the home and family life, the doll captures the minds and
fantasies of the little girls with its appearance of a grown-up woman and its party clothes. The first production
line included dolls with professions which were foreign to the world of mothers. This alienation of the adults
from the most impressive toy of Mattel company, has caused great parental disapproval of Barbie`s concept and
vision, as the market researches show for this period (by: S. Ferguson, 2008). And this is not without a reason.
Discussing the effect of owning of modern toys, S. Basten provides evidence for the potential of „Barbie”-dolls
to negatively influence the child’s self-identification and perception of the body shapes and sizes. The author
also presents another type of recently emerged toy that puts an accent on the idea not only to look good and
modern, but specifically on the „consumerism”. These are the dolls Diva Starz, which are equipped with over
10 000 „funny and witty” lines („amusing and witty conversational pieces”), that appeal to the child
permanently change their clothes and accessories, to shop with them and to be modern. According to the critics,
this type of toys simultaneously leads to children’s sexualizing – especially the girls – at even younger age and
towards one increasingly consumerism attitude. Children’s top aspiration today is to be rich; which is the more
attractive prospect than being a good athlete, celebrity or to be really smart – which were the aims of the
preceding generation (by: S. Basten, 2009).
The third strategy for attracting the consumer’s interest is amplification of fantasy into the toy’s design.
It is known that the images of imagination are particularly attractive in childhood. Considering this when
designing the toys, the designers often apply techniques of the imagination as changing a characteristic (animals
colored into bright, unusual colors), animations (train with a face), agglutination (house-phone) etc. Е. Smirnova
points out that sometimes such variety disorientates the little child, even though the adults think that the more
different qualities and characteristics that one toy has, the better it is. The author brings as an example the plastic
elephant on wheels, which is at the same time a toy to ride and a phone. As a result, the child is confused what
to do with it – to ride it, to talk on the phone or to eat on it. And at the same time the full implementation of all
these actions is very limited – to take something and carry it on this toy is practically impossible (you can not
put anything on it), the phone receiver falls during the whole time, and the elephant is not actually a real
elephant because it is also a phone on wheels (Е.Smironva, 2005). Attracting children’s preferences is also
achieved through projecting of whole fantastic fame worlds. The illustration of this idea is the doll series
PopPixie. They are characters in the magical dimension Pixiville. Each doll is a specific character, having
certain features and has its own assistant (Amore is the owner of the only shop, which is specialized in making
love portions and charms. She is the Pixie of Feelings. Her assistants are the purple hippopotamus Otis and an
3
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owl. Cherry is the richest Pixie. Her magical power is to control the weather, her assistant is her cat Lulu, and
etc.). So it becomes clear that everything has been already invented instead the child, and the only thing that is
left for the child is to move the toys according to their characters and magical functions, which were invented
and imposed by others.
Another manifestation of the discussed strategy is indicated by Е. Smironova as dehumanization and it
is expressed in the fact that the dolls are more and more alienated from human image and they are increasingly
gaining features of vehicles, animals or technical devices. Human can be easily transformed into something
inhuman (Transformers, Spider-Man, etc.)5. The negative consequences from playing with such type of dolls, is
seen by the author into the impact that the character has over the child’s personality. Because with the help of
the doll into the child’s mind and soul the understanding of human and the categories associated with him are
penetrated – beautiful and ugly, good and bad, right and wrong. Children absorb these qualities of the doll which
are externally expressed. The aggressiveness, mannerism, sexuality, self-satisfaction, the tendency for
consuming, which is set into toys, can become personal qualities of the child with time. Such absorption is
unnoticed by the adults, as well as for the children (Е. Smirnova, 2005).
The forth strategy is linking the toys with themes of popular movie and television productions. There
is hardly a children’s film with great success or a loved animation series, that there aren’t armies of toys created
according their images of characters: Batman dolls, Superman, Snow White, Cinderella (just line in the Walt
Disney movie), Shrek, Harry Potter, etc; Transformers constructors, the house-constructor of Winnie the Pooh;
Beybleyd whipping-tops and many, many others. As a whole, these toys limit children’s game because they are
strictly specialized and they require specifically defined scenes and actions, and they can not easily accept
functions according to the needs of child’s ideas. Many foreign studies, including a recently conducted study in
our country by I. Milenski, found out that modern children prefer taking the scenes of popular movies, instead of
transforming professions. The author finds that comics and movie scenarios are limited in the frames of chasing
and fighting between good and bad. The relations between the characters are primitive and are limited with a
sequence of elementary actions and phrases, which allows for such themes to be used in games with minimum
level of development (I. Milenski, 2012).
The fifth strategy for increasing the sales is by imposing of collecting playing materials. For each toy,
that had commercial success, an innumerous number of variants, accessories or supplies are offered: Barbie
lifeguard on the beach, Barbie nurse, Barbie princess; Barbie`s house, Barbie`s car, Barbie’s stable… This
provokes the desire in the children to have more and more, they begin replacing the play with owning the toys.
The indicatives in this respect are pointed into the article of Vesela Gurova (2001) „The game in children’s lives
during ХХІ century”, stories from people from the age of 85 to 3-years-old. Talking about their childhood, older
people describe the way they used to play, and the modern children give the names of the toys they own, or
which they still do not own. We can say that today, the child’s social status depends on what kind of playing
materials the child owns. Even in the allocation of roles, it is not the playing skills and personal qualities of the
players that are taken into consideration, but according to what kind of toys they have.
The sixth strategy for finding an access to children’s preferences is modification of the playing
materials with thousand year-old history. The change is such that making the actions with them is easy and
accessible for each child, without the need of exercises, which means that the developing effect of the toy is
being removed. For example, many contemporary stereotypes of the whipping-tops process only the entertaining
moment. They are placed in movement with the help of a button and pulling a wire, which triggers the
mechanism of gear wheels. Often there are whipping-tops in one home, which are moved on different principle,
and in the games children use exactly those, which are set into motion by the child with the help of a rotational
movement. As a result of this, the development of one extremely important quality for the coming school and
labor activity is being slowed down – the desire to overcome difficulties and self-improvement. It is known that
many traditional games are modifications of labor tools and have been used for encouraging the exercises in
skills, necessary for the future labor activity. The development of these skills requires persistent efforts, but
accepting the game, children accept also the difficulties that are connected with it, and the hope that they are
going to win with the next play brings them back to reality again and again. With eliminating the need of
exercising and making efforts, with an accent over the entertaining, contemporary toys cause a detrimental
impact over the child’s desire for self-assertion and self-improvement.
The seventh strategy for attracting children’s interest is „high-tech” toys, which means that it makes
something interesting: the doll can cry, laugh, talk, drink, a tooth is growing; the dog can chase a boll, catch it, it
can bark… In such a way the roles have been changed and the child becomes an object of the program, set in the
5
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toy, instead of being the subject of activity: the toys is the one that tells the child to perform one or another
stereotype action.
The eight strategy is dictated by the desire of manufacturers to meet all the parents` preferences. This
happens through purring too many „educational” functions into the toy, so that the child can learn a lot
about life from a very early age and to prepare for school. Especially popular toy of this type is the dog Puppy of
Fisher Price, which can play 10 songs, says the body parts and „teaches” the child of the alphabet, the numbers,
the colors and of „amusing” phrases. It would be too much for this type of toys to call them „harmful”, but the
bad thing about them is that quite often, the playing materials of little children is limited only with them, and the
important toys for children’s development are missing. Educational playing materials are so widespread that it is
getting harder to find toys for the early childhood, with which the child itself could make playing actions,
different from pressing a button and perception of the programmed effect.
4.

CONCLUSION

The outlined strategies do not exhaust the arsenal that the gaming industry has in the process of game
regulation through modeling children’s preferences. The appropriate words here are those of D. Spanhel, who
launched the idea that through the industry (of toys, media and leisure time) children are confronting with the
tempting playing offers and seducing items for consumption, which only aim is the early fitting of the
adolescents to the social values orientations. Therefore, the free game options should be carefully limited. The
children do not understand this and they do not mind at all to have such fascinating possibilities. These models
of behavior brought from outside, cause psychological damage (D. Spanhel, 2006).
Of course, the critical assessment of the quality of contemporary toys does not mean attracting the past as
a gold standard. The toy reflects the culture that created it and is also a means for integration into it. That is why
changes into the playing materials naturally arise as a result of the dynamically changing conditions of life. This
is a highly useful process – the children should learn to understand the world they are living in. At the same
time, the analysis that is done, shows that the ongoing commercialization of playing materials prevents not only
the playing activity, but the child’s development. From here, the responsibility of the educators to conduct a
competent selection of toys is increasing, and they are not only introducing the children into the globalizing
world of technology, but they also fully exercise their developing functions.

5.
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INCLUSIVE EDUCATION – THE HUMAN ASPECT OF EDUCATION
Docent, PhD Teuta SABANI1
Abstract
The movement for social inclusion stresses the attitude of society towards diversity (intellectual, physical,
cultural, and language diversity) - a problem of modern life. Fear, rejection, prejudice and ignorance result in excluding the
ones who are different from the majority. The attitudes change with interaction and by living with people who are different.
The process of including the students in regular schools is another attempt for a democratic society, and at the same
time, it speaks of the human aspect of education. The first association of the word inclusion is the inclusion of students with
developmental problems in the regular education system. This definition is accurate, however, at present, the inclusion also
covers the process of including children in the social life as well, which means that this is a word with a more complex
meaning, which goes beyond the school life of the child. The first step of inclusion is accepting the child with developmental
problems in the family, a step which dictates the future life of the child. The second step is the position of that family, and
especially the child in the community. Education, i.e. acquiring skills for independent life and work in the community, is the
next important link in this process. The emancipation and dignified life of the adult with psycho-physical developmental
problems is the final result of a complete inclusion, which greatly depends on the level of development of the society and the
respect of human rights.
A developed inclusive society creates “schools which fit the children”. These schools will provide opportunities for
all students to realize their full potential. They will adjust the curricula to the individual needs of the students, which will allow
the children with developmental problems to be included in the education system without trying to “fix” them. The students
with developmental problems have the right to go to schools, which, they would go to, have they not had developmental
problems, i.e. “normal” schools. It is very important for this category of students to feel support from the community, and the
class. This greatly depends on the teachers and their skills and abilities to include these students in the regular school process.
In the past, handicap and developmental problems were understood and treated in different ways, while the attitude of
society towards people with handicap changed constantly, and this resulted in different models for approaching handicap. The
modern democratic society, including the education factors, emphasizes the need for inclusion, regardless of how much this
process is difficult for the teacher. The individual needs of the students with handicap, special needs and other types of
differences, are prioritized. Strategies for working with these students are developed to help the teachers to successfully deal
with these diversities on one hand, and to promote the human dimension of education on the other.
Keywords: Inclusion, inclusive education, school, students, individual needs.

INCLUSIVE EDUCATION – THE HUMAN ASPECT OF EDUCATION
THE NEED FOR INCLUSION IN MODERN SOCIETY
If we analyze inclusive education from a more general social perspective, we will come to the conclusion
that it is an indicator for the human rights, the quality of education, and the level of social development. Inclusion,
as a human right, supports that all children should learn together, and that the children with developmental problems
should not be separated from other children, or considered as less important. Adults with disability, who have
experience from special schools, demand segregation to be overcome, because it is an inhumane approach for any
aspect of human life, including education. There is no justified legal reason to separate the students in schools,
because they need to be together and not against each other. Many authors stress the social aspect of inclusion, for
example: for Ferguson, inclusion is a movement that demands creating schools that will meet all needs of the
students, by forming specific learning communities, in which the students with developmental problems and the
normal students will be educated in regular school classes. The analyses indicate that the children in an inclusive
environment have higher academic and social achievements. There is no instructional form that is used in special
schools which cannot be used in regular schools. If there are dedication and support, inclusive education is an
efficient use of the education resources.
Inclusion is also important from a social aspect: segregation encourages prejudices and the non-acceptance
of the diversities in an environment. It results in uninformed children and young generations. All children need
education that will help them develop social connections and prepare them for life, and inclusion has the potential to
decrease fear, help build friendship, empathy, respect and understanding. Sending the children to learn in segregated
groups, such as the special schools, threatens the basic human right of a person to live together with other people
1
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equally in natural surroundings, without predetermined limitations. These schools are also an unfavorable
environment for learning and development. The separation in grades on the grounds of similar limitations, not only
prevents expansion of knowledge and mutual encouragement, but also decreases the level of aspiration of all
students, and the teachers who work with them, as well. In segregated classes, it is difficult to keep up the
motivation and encourage dynamics that is usual in normal classes. The acquiring of knowledge, skills and abilities
is best achieved in the natural peer groups, in which most of the material is acquired with the help of the peers who
are better, faster, more skillful etc. What the peers do, may serve as a good model in the learning of another student.
This kind of learning is realized without any pressure. It has quality results due to the natural desire to be similar
with other students, at similar age, who accept us. This is why, it is very important, for the school to have a
completely positive attitude towards the children who need special support. It is important through one’s own
example to encourage the children to accept all other children regardless how much and in what regards they are
different from other children. It is also important to build a positive attitude in teachers and parents towards this
category of children.
The goal of inclusion is to change the school, not the characteristics of the students. Inclusive education
implies that the schools need to be able to meet the demands of completely different students in practice. All
students should be provided with adequate education programs adapted to their individual capacities and needs. The
children with developmental problems should be an integral part of the class. They should be respected and
accepted. They should be provided with support and help to establish social interactions with the peers and other
people. One of the priority tasks of inclusion is the encouragement of long-term social development, directed
towards participation and assessment of the social roles of the children with different developmental problems. This
means that the philosophy of inclusion does not only deal with educating a particular category of students, but rather
with a successful inclusion in the society as a whole, and the development of a healthy society.
Social inclusion, i.e. the movement for social inclusion emphasizes the treatment of diversities (intellectual,
physical, cultural, language) by the society as a main problem. Fear, prejudices and ignorance result in exclusion of
those who are different. This can change through interaction and coexistence. This is the reason why in the social
model, emphasis is placed on these conditions in the society, and not on the person who is different. Social inclusion
originates from the social model of consideration of the handicap, i.e. the problem. The problem can have a physical,
communication, or social nature, and it hinders the equal participation in the life of the community with the other
people. In this model, the improvement of the quality of life is directed towards overcoming the barriers created by
the society, or which may exist in the surrounding and which limit the human rights and the participation of these
people in the community. The social model is based on equal possibilities, non-discrimination and respect of the
differences. Many actions are taken in this regard, including: changes in the legal frames concerning the respect of
the human rights, overcoming the communication and physical obstacles, inclusion of the adults and young people
with a certain handicap, as well as the parents of children with developmental problem, etc. The social model
implies inclusive education as a process for changing the education system, in which the barriers are systematically
overcome, and which creates atmosphere of support, respect and acceptance of the students regardless of their
differences.
INCLUSIVE EDUCATION – GENERAL CONCEPTS
A widely accepted definition for inclusive education does not exist. The meaning of the term changed in
the course of time. The word inclusion is used for the processes of democratization of a society or for recognition
and support of the groups, which are marginalized in any way. In a wider sense, it implies changes in education, and
was first used with the concept of “quality education for everybody”.
In the past mainstreaming and integration were terms used to denote programs, according to which the
children with developmental problems and the children with a typical development were part of the same group.
They were used as synonyms for inclusion, although many times they were said to differ. Some authors state that the
terms integration and mainstreaming have the same meaning, different from the one of inclusion. According to
them, inclusion means that the children with developmental problems are placed in regular classes, whereas
mainstreaming means that the children with developmental problems have a part of their school-time organized
according to special education programs, but are also included in regular classes as much as possible.
UNESCO’s World Conference on the Special Needs Education held in the Spanish city Salamanca in 1994
adopted a Statement and a Frame for Action that promotes the rights of all children, regardless of their physical,
intellectual, emotional, social, language or other condition, to be included in regular schools and classes. According
to UNESCO’s definition, inclusive education refers to the conditions of the schools to provide quality education for
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all of their students, regardless of their differences. Inclusion is defined as a process of recognition and meeting of
the different needs of the children by their increased participation in education, the cultural life and the life in the
community, as well as in their decreased exclusion from education. This process covers changes and adaptations of
the content, approaches, structures and strategies in education, presupposing that all children of school age should
attend regular school, as well as that it is an obligation of the regular education system to educate all children. The
rights of all children must be respected, and the state is obligated to provide equal conditions for all children.
The education concept that emerges and develops from this general position, concerning the need to
include all children in regular education, is known as inclusive education. Inclusive education is based on the right
of quality education for everyone, and especially the vulnerable category of children. The principle of inclusion in
the education refers to people with a disability, lower socio-economic status, from rural environments, or racial,
ethnic and other minority groups which are discriminated in education on the grounds of their religion, age,
sexuality or other characteristics. Inclusive education also implies changes in the instructional approaches and
instructional content. The final goal of the inclusive education is increased collaboration and decreased exclusion in
education or due to education. Inclusive education also implies greater inclusion of the students in the instructional
process in general, as well as their inclusion in the local schools, instead of specialized schools. Inclusion means
changing the culture in a way that will be adequate to the needs of the students covered by the process of inclusive
education, which should encourage forming a better relation society – school, and thus result in decreased
segregation.
Other authors consider that integration is a limited approach towards the problem and refers more to the
reform of special education, in which the students with special needs are placed in regular classes, by adapting the
regular school programs, whereas inclusion is a broader reform of the education system that meets all of the
students’ needs regardless of their abilities or developmental problems. For some other authors, mainstreaming
covers children who attend specialized schools, and spend a part of their school-time in regular classes. In this case,
the children with developmental problems can be in regular class only if they are capable to function at the level of
the other children in the class, without significant modifications in the instruction by the teachers, whereas
integration is a broader term and refers to the process of active merging of the children with developmental
problems and the ones with typical development.
Other definitions can also be found in defining the term inclusion. Some authors (Odom) consider inclusion
simply as a program or a group in which the students with developmental problems and the ones with typical
development (normally developed children) learn together. For Begeny and Martens, inclusion is a practice of
including all students, regardless of their abilities or origin, in classes which are adequate to the age and in schools
which meet the needs of the students. Farrell considers that a complete inclusion presupposes that the children are
completely included in regular education and that they are valued as equal members of the school community and
treated as its integral members.
Although the efforts to include the children with developmental problems in regular education date back to
the seventies, and the use of the term inclusion to the nineties of the previous century, still at present the opinions
regarding the degree of inclusion are quite different. The discussions are mainly between those who support total
inclusion of all students, regardless of the kind and the degree of the developmental problem, and complete
elimination of the special education (most frequently those who advocate the children with severe cognitive
problems) and those who support a moderate approach, i.e. creation of a model, which ranges from complete
exclusion to complete inclusion in regular schools. The supporters of inclusion most often base their arguments on
the social and ethical benefits of this way of education. According to them, the students with developmental
problems in such an environment would progress more successfully in social and academic aspect, be better
prepared for the life in the community, and at the same time, the negative effects of the exclusion would be avoided.
They also claim that as a result of the teaching in inclusive environment, the teachers will further develop their
professional skills, and naturally the students with normal development will develop positive attitudes towards the
students with developmental problems, which in future will result in adoption of social principles, based on equality
and development of a harmonious society.
Those who are reserved in regard to inclusion, especially regarding the model of complete inclusion,
consider that regular education is not ready for inclusive schools. They add that the empirical data do not sufficiently
confirm the success of inclusion. Further on, they consider that the students with developmental problems need a
more intensive treatment, which they cannot get in regular classes, and that for a successful inclusion, it is necessary
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to adjust the surroundings of regular schools, as well as the attitudes towards the children with developmental
problems, instead of placing them in environment, which has highly opposed attitudes in this regard.
The different opinions strongly influence the education practice in many countries. Two different
approaches of integration of people with developmental problems are used. The first approach, integration is
primarily considered as a reform of the system of special education, and it promotes the different specialized
programs and services in regular education, instead of relying on the services in the special schools and classes. The
countries that share this point of view and education policy have created a sole education system for all children /
students with various education needs. As a guideline, they use the fact emerging from the education practice in
these countries, that the academic results of the children with developmental problems included in regular education
are better than the ones of those who attend specialized schools. The better academic achievements related to
complete inclusion are the result of many factors, especially the teachers, and their instructional methods and
instructional strategies. The teachers instruct on a higher level in regular classes as compared to specialized classes,
due to the developmental level of the students. The teachers in regular classes determine the level of instruction
according to the abilities of all students in a class, which results in maximal benefit for all students. At first this may
seem harmful for the normally developed students (and mostly the parents react to this). However, by using
individualized approach the teachers can implement several levels of instruction. This means that both the children
with developmental problems and the children with normal development learn content which is a little above their
real potentials.
The inclusion of children with developmental problems in regular education is also positive in terms of the
social benefit and the general human values. With this way of inclusion, the stigmata related to special education, as
well as the potential to provide social education for the children with developmental problems and their peers of
other categories, especially the normally developed students will be avoided. Those who support inclusion mention
at least three social outcomes as a result of the education of the students with developmental problems in regular
schools:
-

Better acceptance by the peers and decreased rejection.
Mutual benefit and positive social interactions between the children with developmental problems and
the normally developed children.
Modeling adequate social behavior by the normally developed children.

The very nature of the developmental problems hinders or limits the interaction among the children with
greater developmental problems in specialized education. This favors the social aspect of inclusive education for
children with developmental problems. According to this fact, when all children have social or other deficiencies,
and only a few of them can serve as adequate models, the segregating environment limits the progress in the
learning of adequate social behavior. The belief in the positive effects in the inclusion of the children with
developmental problems in regular education is based on the opinion that the physical proximity of the two
categories of students will result in more social interactions, thus increasing the modeling of socially competent
behavior and will result in acceptance of the children with developmental problems by their peers.
The inclusive model of education treats the education model as a problem. The children with
developmental problems are included in the education system, without “being fixed” and adjusted to the system. The
students attend regular, normal schools, and the program and methods of work are adjusted to their individual needs.
The teachers are trained to include all students with different individual needs in the instruction. The surrounding is
less restrictive and more adjusted to the needs of all children. This is very important. Also, there is organized
support. This model is sustainable and it is the cheapest in the long run, also the conditions for inclusion of all
children in the school activities are maximally equal. What is most important in the frames of this model is that all
children’s rights are recognized and there are real conditions to realize these rights.
The successful inclusion is considered to be a multidimensional concept, influenced by three factors:
attitudes, resources and curricula. Special attention is given to the analysis of attitudes, considering that they are the
most successful predictors of the behavioral intentions. From this we may conclude that the social rejection of the
children with developmental problems can be a result of the negative attitudes of their normally developed peers.
The normally developed students demonstrate a tendency to characterize the peers with developmental problems
with negative attributes and features, such as poor academic and social success. The attitudes towards the children
with developmental problems are often characterized by discomfort, fear and lack of trust. The children themselves
are characterized as bashful, less friendly, less cooperative and with a tendency to avoid the activities they are
expected to do. Although, these attitudes, and prejudices are difficult to change, we can see positive steps for greater
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tolerance. Although, women are said to have less negative attitudes towards people with developmental problems,
some researches indicate that there are no differences. The results regarding younger children show that the attitudes
of the respondents are more concerned by the opposite gender than the developmental problem. In terms of the
chronological age of the normally developed students, we are worried by the fact that the negative attitudes towards
the people with developmental problems occur as early as preschool age and become more negative until the end of
adolescence. If we want this education to be more successful, it is necessary to start programs, which will result in
better attitudes and greater acceptance of the children with developmental problems by their normally developed
peers from the youngest age. In order to accomplish this goal, schools need to work on this matter in different ways,
for example: planning adequate rewards for the normally developed students who communicate with the children
with developmental problems. The former stereotypes and the perception of differences are just confirmed in such
conditions. This allows us to conclude that the contacts of the children with developmental problems and the
normally developed children should be constantly encouraged, guided, rewarded and structured by the adults.
Finally, there is a need to make adequate programs for encouragement and practice of the social skills for
acceptance.
CONCLUSION
The successful practice of inclusive education largely depends on the respect of the basic principles of
inclusion. The first association of the term inclusion is the inclusion of the children with developmental problems in
the regular education system, and this is the real meaning of this term, at present. This brings us to the first and most
important principle that inclusion is a right, not a problem. Inclusion is a wider term, which is not only related to the
education system, but also implies inclusion of the children in the social life of the community. This means that the
first step of inclusion is the acceptance of the children with developmental problems by the family, as soon as they
are born. Another important aspect is the family as a whole to be provided with an adequate place in the social
environment. This is followed by the processes of education and learning skills for independent work in the
community. Becoming independent and leading a dignified life as adults is the final result of a complete inclusion,
which is an indicator of the cultural level of a society, i.e. the respect of human rights of all members of a particular
society.
Another important principle in the work with children and adults with developmental problems is the
respect of the human rights. Apart from the mentioned principle, other principles that enable complete conduct of
the process of inclusion are:
-

Availability and diversity of the services.
Participation in the decision making processes.
Possibilities to choose services and a provider of services.
Complete understanding and meeting of the needs.
Life in the natural surroundings.
Encouragement of independence.

A developed inclusive society implies that we have created schools that suit the children, with conditions
for the students to reach their full potentials, adjusted the school programs to the individual needs of the students,
and created a tolerant, democratic society, based on the respect of human rights and differences.
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PLAYING GAMES AS AN INTERACTIVE ENVIRONMENT
FOR EDUCATION AND TRAINING
EĞİTİM VE ÖĞRETİM İÇİN İNTERAKTİF BİR ORTAM OLAN OYUN
Maria Becheva1
Abstract
The dynamically changing conditions of life, society’s technological progress, the rapid pace of economic development and
the heightened criteria for a successful social integration, definitely require changes in training relevant to the modern
educational trends.
Interactive methods mean constant feedback, constant engagement of the participants, a constant search for common
solutions. They help to build a new educational reality based on joint search, dialogue, discussion and finding of solutions.
Playing for educational purposes is based on the principles of activity, dynamism, entertainment, performance of roles,
team spirit and modeling activities, feedback, problem-solving, competition, yielding results, independence, systematicity.
The efficiency of the learning process is increased, the knowledge learned in this way is characterized by better retention
and depth. With the use of games in organised teamwork training, students develop personal qualities as well, initiative,
speed. They can master new techniques of socially significant behavior and communicatiоn.
Key words: education, training, games, interactive methods

INTRODUCTION
Effective learning depends on many factors, one of them being the engagement of students in the learning
process. The traditional model of education consists in the direction of flow of knowledge and information one
way - from teacher to student, which implies a marked static and inert medium of education (Ivanov, 2011).
The dynamically changing conditions of life, society’s technological progress, the rapid pace of economic
development and the heightened standards for successful social integration, certainly require changes in training
consistent with modern educational trends. They are aimed at creating a new interactive educational model,
which is implemented through the interplay and dialogue between the parties in the learning process. The goal is
that students should transform themselves from passive recipients of foreign knowledge into active designers
and moderators of both their own and the others' knowledge (Papert, 1980).
Interactive methods mean constant feedback, continuous commitment of the participant, endless pursuit for
common solutions. These methods allow for the mutual construction of pedagogical reality. They help to build a
new educational reality based on joint search, dialogue, discussion and finding solutions (Nikolov, 2007).
The need to use new methods is determined primarily by teamwork in which all students are involved in the
learning process while each participant has an individual contribution to the solution of various complex tasks.
In the atmosphere of goodwill and cooperation, an exchange of knowledge, opinions and ideas takes place.
Participants learn to be critical along the way, to think laterally and to become creative personalities.
An essential feature of this approach to training is participation in discussions by communicating with other
people, expressing alternative opinions and adopting considered decisions (Gyurova, 2006).
FEATURES OF INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENT
Components that characterize and define interactivity in the learning environment are:
-

change of roles of "trainer" and "trainee"
increased activity of students;
role of leader / if any / to facilitate and support the learning process;
interactive methods and techniques of work;
combining various forms of control / self-control, group control, indirect control;
control by learner;
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-

leeway to the selection of students for means, place, time and pace of learning;
positive, supporting and stimulating settings / relationships between the actors /
continuous feedback (Petrov, 2001).

DIDACTIC AND METHODOLOGICAL REQUIREMENTS IN ORGANIZING INTERACTIVE
TRAINING
It is necessary that the environment and methods should be consistent with the age and cognitive characteristics
of the students. It is also of crucial importance to ensure a democratic management style, equal partnership,
continuity and collegiality at all levels in the relationships between the participants in the learning process; to
encourage free expression of feelings; to choose problems that are relevant, meaningful and challenging for
students. The problems to be solved are to be defined in advance, given time slots for solution and provided
criteria for evaluation. Furthermore, a competitive element should exist between the teams in terms of
interaction. Responsibility for the learning process should also be shared by the teacher and students alike
(Krsteva, 2004).
INTERACTIVE TEACHING METHODS
Interactive methods are based on the simultaneous obtaining of knowledge, skill formation and development of
attitudes by placing participants in situations where they can interact and then discuss the whole experience.
Here are some of the most widely used methods employed to create interactive educational environment:
The SWOT – analysis method can be used with a specific learning objective or for the diagnosis of a group of
learners. They could perform anonymous SWOT-analysis for their own self-assessment. The method is used in
role-play games, in order to identify the characteristics of individual characters (roles). It can be a starting point
for other methods, i.e. pyramid, avalanche etc. In such cases it is used as a technique.
The Flash can be used as a method or technique for "waking up" the group or for making acquaintances at the
beginning of classwork / especially if this is the first class in a long schoolday / or quick exam. The method
relies on the effect of surprise.
The Avalanche is a method of gathering information "cumulatively". It may be applied in writing or orally. In its
written form, at the top of a sheet of paper, a question or a problem is written. The sheet passes through all
learners, each one records his/her views in turn, and then it is closed by folding the sheet so as not to be seen by
the others. The last one to write or the teacher reads the information collected by the avalanche. In its oral form,
each participant (usually in a specified sequence) gives his/her opinion on the question. The participants may be
required not to repeat information already spoken (Pavlov, 1985).
Brainstorming - a method that allows for a short time to be offered a large number of ideas to solve a problem.
The main function of brainstorming is to stimulate thinking and to initiate the active participation of each
participant to creative problem solving, generation of new ideas, the adoption and implementation of the
approved solution. Through this method, students freely express ideas or opinions without any intervention,
evaluation or discussion by other participants. Ideas are recorded by the teacher on the board and the activity
continues until students run out of ideas or their time is over. Of all the ideas expressed, the most appropriate
ones are chosen practice purposes (Dimchev, 1992), (Ninova, 2005).
Discussion - This method is the basis for the realization of a number of methods (e.g., "Think-tank"), but can
also be used as an independent one. Open-ended discussions are most commonly used, in which alone or
divided into subgroups, students give their views and positions on the discussed problem (Stefanova, 2005).
Panel discussion-it is a method of exchanging views and seeking solutions to complex or comprehensive
problems. Students work in subgroups, each one receiving a specific task-discussion as part of the general
problem. The solution to the complex problem is the sum of individual solutions in the subgroups (Vengera,
2006).
Think-tank - it is a method aimed at reaching a common decision by consensus. Several students form a "tank"
and work on the task as "experts", the rest are observers. They monitor the work of the "experts" asking them
questions and then comment on the outcomes.
Debates, this method is implemented as an exchange of ideas, exposure to opposing positions and their
reasoning. It is not necessary to unify alternative viewpoints in the process of debating. There should be clear
instructions well-distributed roles and delicate (by balanced arbitration) guidance by the teacher (Ivanov, 2011).
Deliberation, deliberation is a key step in solving any problem. It is a technique very similar to the discussion. It
helps clarify viewpoints, formulate hypotheses, evaluate opinions, set out solutions.
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Jigsan, by this method children, learning the same issue as members of different groups, meet and exchange
information as "experts" on the matter. Then everyone returns to their group and introduces to his/her partners
the new knowledge, which has been acquired from the other members of the groups (Ninova, 2005).
GAMES AS AN INTERACTIVE ENVIRONMENT
Game- a type of simulation requiring active participation during which acquired knowledge is applied. It is an
imitation of real activity in one or another situation. Participants either fulfill certain roles or are active viewers.
Game efficiency is much higher compared to conventional practices. It is fun and attractive to participants. It
also encourages and promotes communication, increases interest in learning and develops independence in
students (Vygotsky, 1998).
Gaming activities for educational purposes are based on the principles of activity, dynamism, enjoyment, acting,
collectivism (teamwork / team / group), activity modeling, feedback, problem-solving, competition,
effectiveness, autonomy and systematicity.
RPG
Participants may merge in their minds the fanciful / imaginary and the real in relation to any activity or function
and as a result, playing both, they study them. Participants simulate a situation of what they have learned, or do
so in order to develop new capabilities. It is believed that all participants develop a range of social skills: for
communication - formulating standpoints, hearing opinions, verbal and nonverbal expression; cooperation;
bargaining; preventing or remedying conflicts. At the heart of role-playing games is the understanding of social
roles. They are considered as forms of behavior by which the individual study and build his/her social life.
Students socialize, i.e. acquaints themselves with types of behavior that are expected of them (Vygotsky, 1998).
Training in a group
Particular attention is paid to target groups and group success achieved as a result of the independent work of
each member of the group, through constant interaction with other members working on the topic. The whole
group (team) has an interest to achieve the result. Individual members do not compete with each other. The key
principles are: a task for the whole group –worksheets prepared beforehand; a reward or appreciation for the
whole group; distribution of roles in equal opportunities - a spokesman for the group.
Situational didactic games.
Didactic games include imitation games, game modeling, competitive games and others. They make it possible
to optimally address a wide range of teaching tasks, which conventionally can be divided into three major
groups (Ivanov, 2011):
- Theoretical (they include motivation of the need of theoretical knowledge, forming its own system of beliefs,
competencies and specific ways to their practical application);
- Experimental (with the possibility of checking the complex preparation)
- Expert (students can occupy different positions - as actors who are looking for the right decisions, or as
experts analyzing and evaluating decisions).
Pavlov classified situational didactic games on five key attributes:
1 Depending on the nature of the situation: a game with a rival; a game with nature; game training.
2 Depending on the nature of the game: opposition groups; interaction between groups; race.
3 According to the methods of representation and processing of information: games with the teacher in the
leading role; games with the use of computer technology.
4. According to the dynamics of the modeled processes: games with limited number of moves (limited time);
games with an unlimited number of moves (indefinite time); expandable games.
5 According to the degree of complexity: complex games (multilateral interaction of groups and a great number
of connections); games with medium complexity (average number of connections); simple games with a limited
number of connections and without interaction between the groups (Pavlov, 1985).
In active learning, including the interactive one, the process of acquiring new knowledge and skills is done by
involving students in making different, carefully prepared learning activities. The traditional atmosphere in the
classroom (short, intermittent lessons in lecture style where the teacher is the central figure, students are
passive) is replaced with carefully designed learning activities in which students play a major role by sharing it
with the teacher. These learning activities can be varied: writing, teamwork, discussions, role plays, case studies,
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group projects, simulations, seminars, problem solving related to analysis, synthesis and evaluation (Ninova,
2005).
The effectiveness of the learning process increases in this way, the acquired knowledge is characterized by
greater endurance and depth. With the use of teamwork games in the organization of teaching, students develop
personal qualities such as activity, initiative, speed. They master new techniques of socially significant behavior
and communication. The emotional background is characterized by high dynamics and positive attitude towards
acquiring knowledge, because it conditions the personal manifestation of students, and the obtained information
is transformed into meaningful personal knowledge (Pavlov, 1985).
CONCLUSION
In conclusion, from all these considerations, there can be drawn the following conclusions:
The student is at the center of education.
The main goal of modern education is to develop an autonomous and enterprising personality, able to work
together, having a good grasp of fundamental skills, recognizing his/her strengths, and able to develop and apply
them both for its own and for the benefit of the community.
The way to achieving this goal is for the process of learning to take place as a "journey" to knowledge.
The teacher in the interactive environment is a mediator and collaborator. He/she is also supportive, advising,
stimulating, provocative, dialogic, fair.
The student in the interactive environment is active, enterprising, generating knowledge and ideas, partner,
subject, thoughtful, reflective, creative.
The learning environment is one of cooperation, partnership, curiosity, support, search, direction, discovery.
The lessons are flexible with diverse structure motivating participation and work.
Assessment – objective, formative, giving feedback.
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THE SLAVONIC ARCHEOGRAPHIC COLLECTION IN NUB “ST. KLIMENT
OHRIDSKI” IN SKOPJE AND EDUCATIONAL PUBLISHING
Docent, PhD Violeta MARTINOVSKA1

Summary
The systematic study of the Slavonic manuscripts began with the research work of V. Mosin and his stay in
Macedonia. Vladimir Mosin published the first volume of the edition “Slavonic Manuscripts in Macedonia” (1971) as a
result of the scientific presentation of the manuscripts. Manuscripts from centuries XIII-XIX from NUB “St. Kliment
Ohridski” are presented in this paper. The oldest one is a fragment from the Lenten Triodion from the second half of the
XIII century. The analysis of the manuscripts in the Archeographic Collection of NUB “St. Kliment Ohridski” shows that
the Four Gospels are the most prominent. M. Georgievski extends the edition “Slavonic Manuscripts” by publishing IIIVIII volume. Violeta Martinovska is the author of: “An Album of Watermarks” (2003) and “A Paleographic Album
Volume 1. Slavonic manuscripts in the Archeographic collection of NUB St. Kliment Ohridski (XIII-XVIII century)”
(2008).
Keywords: library, archeographic collection, Slavonic manuscripts, educational publishing

INTRODUCTION
The systematic study of the Slavonic manuscripts began with the research work of V. Mosin and his stay in
Macedonia. The archeographic collection in NUB “St. Kliment Ohridski” in Skopje began with the field
research work and the analysis of the existing manuscripts. The first volume of the edition “Slavonic
Manuscripts in Macedonia” is published as a result of the scientific presentation of the manuscripts. (Mosin
2007). It presents manuscripts from NUB “St. Kliment Ohridski”, the State Archive of the Republic of
Macedonia, the Faculty of Philosophy, the Institute for Macedonian language, the Metropolitan’s residency of
Skopje, the National Museum, Ohrid, The Historical Archive, Ohrid, the church St. Bogojavlenie, Prilep, a
church in the village of Ropotovo in the Prilep area, the monastery “St. Jovan Bigorski, the monastery St.
Precista, in Kicevo. Manuscripts from centuries XIII-XIX from NUB “St. Kliment Ohridski” are presented in
this paper. The oldest one is a fragment from the Lenten Triodion from the second half of the XIII century. The
presented manuscripts are kept in the Archeographic collection with the following signatures: Ms 20, 19, 18, 16,
17, 22, 21, 9, 33, 32, 13, 10, 8, 7, 36, 2, 5, 1, 3, 29, 30, 34, 6, 11, 12, 35, 37, 14, 15. The descriptions of the
manuscripts are presented according to the following criteria: paper, dimensions, number of pages, alphabet,
editing, watermark, ornaments, content, records and comments. The period when the manuscript was created is
present in the title of the manuscript. The manuscripts are written either on paper or parchment. The oldest one
is a fragment from the Lenten Triodion from the second half of the XIII century. It is written on parchment. The
parchment, as a material for writing, is more lasting and strong enough to be written on. Some pages of a same
manuscript may be kept in different Archeographic collections. Most often, the manuscripts are fragmented.
They have different dimensions, from several centimeters to larger formats. This depended on the material
condition of the monastery or scriptorium, the writer, and the purpose of the manuscript. Particular manuscripts
were created upon the order of a dignitary. These are richly illuminated manuscripts with a representative
binding. The text may be in different columns. The number of lines differs, depending on the writers and the
format of the manuscripts. Very often, many writers would create a manuscript and they rarely put their names
on it. This is why, today, we are facing the challenge to identify them. The ornaments may be rich or modest.
We can often find illuminated initial letters, miniatures and titles. All colors were in use, however black and red
are the most prominent. In the Benche Four Gospels, we can find miniatures of the four evangelists: Matthew,
Mark, Luke and John. The ornaments can have a floral, zoomorphic or geometric style. We often come across
flags and braids. The watermarks contain different symbols. Often, it is difficult to recognize them, or only a
part of them is visible. They can be: initials, symbols etc. Most commonly, the binding of the manuscripts is
made of leather or plank. The leather may be ornamented with Christian or geometric symbols. In many cases, it
is damaged. Almost all medieval genres are present. The New Testament was the most rewritten work. Apart
from the canon books, apocryphal texts were also written. They reflect the creativity of the writers, the openminded period of text writing, and also the need for “further explanation” of the canon texts.
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The edition of Slavonic Manuscripts in Macedonia is continued with the publishing of the unpublished
manuscripts by M. Georgievski (Georgievski, 1993). Violeta Martinovska made the descriptions of: the
Venerable Prohor of Pcinja’s gospel, the Macedonian Editing from the end of the XVI century, a fragment of
the Prayer book, a fragment of the Casoslav from the end of the XIX century, Parousia of the church St. Gjorgji
in Lazaropole, 1836, 14 records from western Macedonia from the Miak area from the end of the XIX century.
She also made the tableau of the watermarks in the VII and VIII volume. The researches are carried out in the
churches and monasteries in Macedonia. Some of the manuscripts were bought from private owners, and some
were donated by private owners. The research work goes on.
The analysis of the manuscripts in the Archeographic Collection of NUB “St. Kliment Ohridski” shows that the
anthologies, psalters, triodions, the four gospels etc. are the most prominent. The anthologies contain various
content: A Mixed Liturgical Anthology from the end of the XVI century (MS 2), A Mixed Liturgical Anthology
from the first half of the XVI century and the second half of the XVII century (Ms 33), A Liturgical Anthology
from the first half of the XIX century (Ms 7), An Anthology of Morals and Tales from the beginning of the XIX
century (Ms 191), A Liturgical Anthology from the middle of the XIX century (Ms 58), An Anthology from
1585 (Ms 85), A Liturgical Anthology from the second half of the XIX century (Ms 194), An Apocryphal
Anthology (Ms 44), A Mixed Liturgical Anthology from the end of the XIX century (Ms 209), A Liturgical
Anthology from the end of the XIX century (Ms 162), A Mixed Liturgical Anthology from the end of the XIX
century (Ms 214), An Apocryphal Anthology from the end of the XVIII century (Ms 236) etc. The anthologies
with mixed content were preferred by the Christians because their content satisfied their curious, spiritual and
intellectual needs. The anthologies with mixed content have been compiled since the beginning of Slavonic
literacy. The text referring to the philosophy of St. John the Baptist in the Apocryphal Anthology from 1864
(Ms 237) is particularly interesting. The liturgical anthologies contain texts for the needs of the religious service.
The anthologies have philosophical-theological, dogmatic and polemic content. The Acrheographic collection
contains the following psalters: a fragment from a Psalter from the second half of the middle of the XVI century
(Ms 175), two pages from a Psalter from the second half of the XVI century (Ms 99), A Psalter from the second
half of the XVI century (Ms 163), a fragment from a Psalter from the first half of the XVIII century (Ms 139), a
fragment from a Psalter from the first half of the XIX century (Ms 147), a fragment from a Psalter from the
second quarter of the XIX century (Ms 94), a fragment from a Psalter from the thirties of the XIX century (Ms
181), a fragment from a Psalter from 1838 (Ms 218), a fragment from a Psalter from the middle of the XIX
century (Ms 146), a fragment from a Psalter from the middle of the XIX century (Ms 185) etc.
The Four Gospels are the most prominent in the Archeographic collection: Vrutok Four Gospels from XIII-XIV
century (D. P. Ms 1), a fragment of the Four Gospels from the first quarter of the XIV century (Ms 72), Kratovo
Four Gospels from the middle of the XIV century (Ms 20), parchment pages from Zletovo containing the Four
Gospels from the middle of the XIV century (Ms 184), Benche Four Gospels with miniatures from the first half
of the XVI century (Ms 167), Four Gospels from the end of the XVI century (Ms 212) etc. The Four Gospels
have different editing and come from different periods. Their comparison provides an analysis of the
development of the language and its characteristics, as well as a proof of the frequency of its use. Violeta
Martinovska is the author of several works (Martinovska, 2003, 2008, 2010, 2011). This invaluable manuscript
heritage enabled the publishing of rare works, which the world cultural and scientific treasury is enriched with.
CONCLUSION
The manuscripts are a valuable treasure for each nation, culture and country. They can be studied from different
aspects. The published editions are rare sequels to the interesting Slavonic manuscript tradition.
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EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK: AMPİRİK BİR UYGULAMA
CULTUREL DİVERSİTY İN EDUCATİONAL ORGANİSATİONS: AN EMPİRİCAL STUDY
Işıl Usta1, Sinan Ünsar2

Özet
Küreselleşmeyle sürecinde coğrafi sınırlar aynı kalırken teknolojik ve kültürel etkileşimlerdeki sınırlar ortadan
kalkmıştır. Bu durum dünyanın her yerinde insan hareketliliğinin hız kazanmasına neden olmaktadır. Farklı demografik,
sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklere sahip olan bireylerden oluşan örgütlerin sayısı giderek artmaya başlamıştır.
Çeşitlilik, örgütlerde farklı bireylerden oluşan heterojen bir topluluğu ifade etmektedir. Çeşitli insanların olduğu
örgütlerde kültürler arası etkileşim düzeyi farklılaşmaktadır. İnsanların birbiri ile iletişimi sayesinde farklı özelliklerin
karşılıklı aktarımı sağlanmaktadır.
Çalışmada ilk olarak ilgili literatür taranmış ve çeşitlilik kavramı tanımlanmıştır. Daha sonra örgütlerde kültürel
etkileşim açısından çeşitliliği ölçümlemek amacı ile bir devlet üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde
İşletme bölümünde eğitim gören öğrencilerin son üç ay içerisinde yabancı bir kültürle iletişim ve etkileşim düzeyleri
çeşitlilik anketi uygulanarak belirlenmeye çalışılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler istatistik paket programı ile analiz
edildikten sonra ulaşılan sonuçlar yorumlanmış.
Anahtar Kelimeler: Örgüt, Çeşitlilik, Örgütlerde Çeşitlilik, Eğitim Örgütleri

Abstract
In the globalization process, boundaries in technological and cultural interactions have disappeared while geographical
boundaries remained the same. This situation causes human mobility to accelerate around the world. The number of
organizations consisting of individuals with various demographic, socio-cultural and economic characteristics has started
to increase. Diversity is defined as a heterogeneous community consisting of different individuals in organizations. The
level of intercultural interaction differs in organizations with diverse people. Bilateral transfer of diverse characteristics is
provided through communication between people.
In this paper, related literature has been viewed initially and the notion of diversity has been defined. Later with purpose
of measuring diversity in terms of cultural interaction in organizations, the level of communication and interaction of
students, who has been studying at the faculty of Economic and Administrative Sciences at Business Administration
department in a state university, with a foreign culture in the last three months has been attempted to determine through
diversity questionnaire. After analyzing the gained data with statistical package, it has been commented on the results.
Key Words: Organization, Diversity, Diversity in Organizations, Educational Organizations

1.GİRİŞ
Son yıllarda farklı kültürden gelen insanlardan oluşan örgütlerin sayısı giderek artmaya başlamıştır. Her
açıdan farklı insanların oluşturduğu heterojen örgütlerde çeşitlilik önemli bir kavram haline gelmektedir.
Zenginliği ve potansiyeli içinde barındıran çeşitlilik kavramına en güzel verilebilecek örnek çok sesli
orkestralardır. Örgütlerde orkestralardaki çok sesliliğinin yerini çeşitli yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ve yaşam
tarzları açısından birbirinden farklılık gösteren kişiler almaktadır. Önemli olan bu çeşitliliği iyi yöneterek
olumlu yönde fayda elde edebilmektir. Farklılıklarla sürekli iletişim ve etkileşim içinde bulunan kişilerin hem
sosyal hem de iş hayatına dair bakış açıları da farklılaşmaktadır.
Çalışmada ilk olarak ilgili literatür taranmış ve bir devlet üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesinde öğrenim gören İşletme bölümü öğrencilerinin çeşitliliklerini ölçmek amacı ile uygulanan anketten
elde edilen bulgular analiz edilerek yorumlanmıştır.
2.LİTERATÜR
İnsanların, farklı biyolojik yapılara sahip olmaları, farklı kültürler ve sosyal çevrelerden gelmeleri
nedeniyle birbirinden ayrılan farklı özellikleri olduğu söylenebilir. Günümüzde her alanda farklı özelliklere
sahip insanları görmek mümkün olmaktadır. Farklı insanlardan oluşan topluluklarda çeşitlilik görülmektedir.
Çeşitlilik kavramı, Martin Luther King ile ortaya çıkan sivil haklar hareketi sürecinde Amerika’da geliştirilmiş
olup artık tüm dünyada girişimler ve işletmelerin kabul ettiği ve yönetmeye çalıştığı bir kavram olmaktadır
(http://www.adam-europe.eu). Türk Dil Kurumu’na göre çeşitlilik “çeşidi çok olma durumu” olarak
1
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tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr). Diğer bir tanıma göre ise insanların her türlü açıdan birbirine göre farklı
olması olarak belirtilmektedir (Daft, 2012: 369).
Çeşitlilik, aynı sosyal sistem içerisinde farklı özellikler taşıyan bireylerin oluşturduğu karmaşık bir
yapıyı ifade etmektedir (Fleury, 1999: 110). Çeşitlilik, doğuştan gelen bireysel özellikleri, ırk, etnik, din ve
cinsiyet farklılıklarını içermesinin yanı sıra iletişim tarzları, çalışma tarzı, örgütsel roller, ekonomik durum ve
coğrafik kökenleri de kapsamına almaktadır (Hur, 2012: 151). Çeşitlilik sadece pozitif ayrımcılık yapısını
kırmak ya da ırk ve cinsiyet farklılığı değil; gerçekte örgütün amaçları doğrultusunda örgüt üyelerinin bütün
potansiyellerini kullanabilecekleri doğal bir çevreyi yaratma ve koruma sürecidir (Lapid-Bogda, 1998).
Çeşitliliği, kesin sınırlarla sınırlandırarak tanımlamak genelde mümkün olmamaktadır. Önceleri
çeşitlilik, ırk, cinsiyet, yaş ve yaşam tazı olarak tanımlanırken odak noktası farkındalık yaratmak, fikirleri
değiştirmek ve yeni fırsatlar yaratmak olmaktaydı (Daft, 2012: 370). Günümüzde ise örgütler çeşitliliği
çalışanların işe nasıl yaklaştıkları, birbiri ile etkileşimleri, işlerinden aldıkları tatmin ve işyerinde nasıl bir insan
olarak tanımlandıklarından oluşan daha geniş bir yelpazede tanımlamaktadırlar (Daft, 2012: 370). Geleneksel
çeşitlilik tanımında, ırk, cinsiyet, yaş, yaşam tarzı, maaş kademesi yer alırken kapsamlı bir tanımda bu
faktörlerin yanı sıra, kişilik, milliyet, mevki, askeri deneyim, iş yapma tarzı, dil, aile, gelir, yetenek, işlev/görev
gibi kişilere ait ve herkeste farklı olan özelliklerde yer almaktadır (Oshiotse ve O’leary, 2007: 12).
Lapid-Bogda’ ya (1998) göre çeşitlilik üç boyuttan oluşmaktadır. İlk boyut, kişilerin kendi benliği ile
ilgili kavramlar (yaş, cinsiyet vb.); ikinci boyut, kişilerin kendilerini tanımlamada önemli olan dış görünüş,
eğitim seviyesi, gelir ve medeni durum; üçüncü boyut ise öğrenme tarzı, mesleki uyum, çalışma alanı gibi
faktörleri kapsamaktadır. Kreitz (2007)’de ise çeşitlilik dört boyutlu olarak karakterize edilmektedir. İlk boyutta,
beceri, yetenek gibi kişiye has özellikler; ikinci boyutta yaş, cinsiyet, zeka gibi içsel özellikle;, üçüncü boyutta
kültür, uyruk, medeni durum gibi dışsal özellikler; dördüncü boyutta ise pozisyon, bölüm, sendikalı-sendikasız
gibi kişilerin bulundukları örgüt sayesinde kazandığı örgütsel özellikler yer almaktadır. Çeşitlilik, kaç boyut
altında incelenirse incelensin kişilerin doğuştan gelen kişisel özellikleri ya da içinde bulundukları çevreden
dolayı kazandıkları özelliklerinin birbirinden farklı olması durumu öne çıkarılmaktadır.
Çeşitlilik, zenginliği de beraberinde getirmektedir. Artan küreselleşmeyle birlikte örgütlerde farklı
kültürlerden gelen insanların yer alması nedeniyle çeşitlilik önemli bir kavram olarak görülmeye başlanmıştır.
Çeşitli kişilerden oluşan örgütlerde, üretkenlik ve etkinlik artış göstermektedir (Garib, 2013: 254). Bu tarz
örgütlerde çeşitlilik, çevresel değişimlere uyum sağlamada en etkili yol olarak görülmektedir (Rangarajan ve
Black, 2007: 250). Yapılan çalışmalar, çeşitliliğin pozitif ve negatif etkileri olduğunu göstermektedir. Çeşitlilik,
daha az bağlılığı, artan çatışmaları ve rekabeti beraberinde getirmesinin yanı sıra bilgi ve karar verme açısından
farklı düşünen kişilerin farklı yaklaşım, görüş ve bakış açıları ile örgütün amaçlarına hizmet edebilmektedir
(Garib, 2013: 255). Örgütlerde, farklılıklar kaos ve çatışmalara neden olabilmektedir. Birbirinin konuştuğu dili
anlamayan, kültürel özelliklerini bilmeyen insanlar önyargılı davranabilmektedir. Bu nedenlerle oluşabilecek
kaos ve çatışma ortamını önlemek için çeşitliliğinin, potansiyel dezavantajlarını minimuma indirirken, örgütsel
çeşitliliğin ve grup performansının potansiyel avantajlarını maksimuma çıkaracak herkesin benimseyeceği bir
örgüt kültürü (Daft, 2012: 371) oluşturularak insanların birbirine saygı göstermesi sağlanmalıdır. Bunun içinde
kişilerin etkileşiminin artırılacağı ortamları sağlamak gerekmektedir. Kişiler ne kadar çok farklı kültürden
insanlarla, farklı kültüre ait objelerle etkileşim içinde bulunursa tek bir çatı altında birleşmenin daha kolay
olacağı söylenebilir.
3.YÖNTEM
İşletme öğrencilerinin başka bir kültür ile etkileşimini ölçmek amacıyla uygulanan örgütsel çeşitlilik
anketi iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerini ölçmek için 9 soru
sorulmaktadır. İkinci bölümde ise ankete cevap verenlerin başka kültürler ile etkileşim içinde olup olmadığını
ölçümlemek amacıyla 25 sorudan oluşan Micheal A. Hitt, C. Chet Miller ve Adrienne Colella tarafından yazılan
“Organizational Behavior” kitabında (s. 73-74) bulunan “What’s Your DQ (Diversity Quotient)” anketi
Türkçe’ye çevirilerek uygulanmıştır. Toplam 34 sorudan oluşan anket 2014 yılı Mayıs ve Haziran aylarında, bir
devlet üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde öğrenim gören 143 öğrenci
tarafından cevaplandırılmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilerek
çalışmanın amacına uygun olarak sonuçlar yorumlanmıştır.
4.BULGULAR
Anket ile elde edilen verilerin frekans dağılımlarına göre demografik bulgulara aşağıda tablolardan
yararlanılarak yer verilmektedir.
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Tablo 1: Katılımcıların Yaşlarına Göre Dağılımı
Yaş Aralığı
19-21 Yaş Arası
22-24 Yaş Arası
25 Yaş ve Üzeri
Toplam

Katılımcı Sayısı
88
50
5
143

Anketi cevaplayan 143 öğrencinin 88’i 19 ile 21 yaş arasında, 50’si 22-24 yaş aralığında, 5 tanesi ise
25 yaş ve üzerindedir. Ankete katılanların çoğunluğunu yaşları 22 ile 24 arasında olan öğrenciler
oluşturmaktadır.
Tablo 2: Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
Katılımcı Sayısı
78
65
143

Cinsiyet
Kız
Erkek
Toplam

Anketi cevaplayan 143 öğrencinin 78’i kız 65’i erkektir. Buna göre katılımcıların çoğunluğu kızlardan
oluşmaktadır.
Tablo 3: Katılımcıların Aile Gelirlerine Göre Dağılımları
Gelir Aralığı
1000 TL’den z
1000-2000 TL arası
2001-3000 TL arası
3001-4000 TL arası
4001-5000 TL arası
5001 TL ve üzeri
Toplam

Katılımcı Sayısı
4
54
50
20
7
8
143

Tablo 3’e göre anketi cevaplayan öğrencilerin 54’ü 1000 ile 2000 TL arasında aile gelirine sahip olarak
çoğunluğu oluşturmaktadır.
Tablo 4: Katılımcıların Yetişme Çağında En Uzun Süre Bulunduğu Yere Göre Dağılımı
Yerleşim Yeri
Köy
Belde-Bucak
İlçe
İl
Büyükşehir
Toplam

Katılımcı Sayısı
12
12
32
26
61
143

Katılımcıların yetişme çağında en uzun süre bulundukları yerler tablo 4’te gösterilmektedir. Katılımcı
öğrencilerin 61’i yetişme çağında en uzun süre büyükşehirde bulunarak çoğunluğu oluşturmaktadır.
Tablo 5: Katılımcıların Anne ve Babalarının Mesleklerine Göre Dağılımı
Babanın Meslek Durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor
Emekli
Toplam

Katılımcı
Sayısı
118
3
22
143

Annenin Meslek
Durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor
Emekli
Toplam

Katılımcı
Sayısı
30
103
10
143

Anketi cevaplayan 118 katılımcının babası, 30 katılımcının annesi herhangi bir işte çalışmakta;
katılımcılardan 3’ünün babası, 103’nün annesi çalışmamaktadır. Bunan göre katılımcılarının çoğunluğunun
babası herhangi bir işte çalışmaktadır.
Tablo 6: Katılımcıların Yurtdışına Gitme İsteklerine Göre Dağılımı
Yurtdışına Gitme İsteği
Evet
Hayır
Toplam

Katılımcı Sayısı
132
11
143

Tablo 6’ya göre ankete cevap veren 143 öğrenciden 132’si yurtdışına gitmeyi düşünmekte, 11’i ise
yurtdışına gitmeyi düşünmemektedir.
Tablo 7: Katılımcıların Yurtdışına Gidiş Amaçlarına Göre Dağılımı
Yurtdışına Gidiş Amacı
Yerleşmek
Eğitim
Dil Öğrenimi
Seyahat
Work&Travel
Çalışmak
Adalet için
Hepsi
Toplam

Katılımcı Sayısı
7
47
50
21
2
1
1
3
132
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Ankete katılan ve yurtdışına gitmek isteyen 132 öğrencinin 50’si dil öğrenimi görmek, 47’si eğitim,
21’i ise seyahat etme amacı gütmektedir. Anketi cevaplayan 1 öğrenci çalışmak, 1 öğrenci ise adalet için
yurtdışına gitmek istediğini belirtmiştir.
Anketin, çeşitliliği ölçümlemek amacı ile sorulan 25 sorudan elde edilen verilerin frekans dağılımına
bakıldığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
 Anketi cevaplayan öğrencilerin;

%2’sinin hiç yabancı film izlememesine karşılık yaklaşık %70’i 4 ya da daha fazla kez yabancı bir
film izlemiştir.
 Yaklaşık %65’i hiç yabancı dil konuşmamış ya da bir, iki kez yabancı bir dil konuşmuştur.
 Yaklaşık %61’i sanat ya da tarih müzesi hiç ziyaret etmemiş ya da bir iki kez ziyaret etmiştir.
 %50’sinden fazlası farklı ülke ya da farklı ırktan biri ile hiç sohbet etmemiş ya da bir iki kez sohbet
etmiştir.
 %60’ı farklı ırk ya da etnik kökenden insanların olduğu, %57’si de demografik özellikler bakımından
azınlık olduğu bir organizasyona hiç katılmamış, yaklaşık %35’i ana dili dışında farklı bir dilin
konuşulduğu ortamlarda bulunmamış, yaklaşık %47’si hiç kimseyi tanımadığı sosyal organizasyonlara
katılmamıştır.
 %42’si kendi dini inancının dışında başka bir dine ait bir ibadet yerini ziyaret etmemiştir.
 Sanat gösterisi, konser gibi kendi kültürüne ait etkinliklere 4 ya da daha fazla kez katılım oranı %47
iken, farklı kültürlere ait etkinliklere %51’i hiç katılmamıştır.
 %80’i yabancı bir ülkeyi hiç ziyaret etmemiştir.
 %41’i bir ya da 2 kez dünya tarihinden bahseden bir program izlemiş, %49’u başka kültürler hakkında
hiç kitap okumamış, %40’ı bir ya da iki kez başka kültürler hakkında TV programı ya da film izlemiş,
%40’ı bir ya da iki kez yabancı bir kültür ya da ülke hakkında yeni bilgiler öğrenmiştir; yaklaşık
%67’si ise farklı kültürlere ait müzik dinlediğini belirtmektedir.
 %20’sinin farklı altyapılara sahip hiç arkadaşı bulunmamaktadır.
 Yaklaşık %40’ı kendisinden farklı görüşte olan insanlarla 4 ya da daha fazla kez dünya meseleleri
hakkında konuşmuştur.
Öğrencilere uygulanan anket ile elde edilen veri seti varsayımları sağlamadığı için Non-parametrik
testler olan Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis testleri uygulanarak elde edilen sonuçlar aşağıda
yorumlanmıştır.










Anketi cevaplayan öğrencilerin kız ya da erkek olması ile yabancı bir film izlemesi, yabancı bir dil
konuşması, farklı ülkeden biriyle sohbet etmesi, dünya tarihinden bahseden bir program izlemesi, başka
kültürler hakkında TV programı ya da film izlemesi ve yabancı yazarlı bir kitap okuması arasında bir
farklılık olduğu tespit edilmiştir. Erkekler kızlara göre daha fazla yabancı film izlemekte ve farklı
ülkeden biriyle sohbet etmektedir. Kızlar, erkeklere göre kendi anadilinin dışında yabancı bir dil
konuşmakta, dünya tarihinden bahseden bir program izlemekte, başka kültürler hakkında TV programı
ya da film izleyip daha fazla yabancı yazarlı bir kitap okumaktadır. Anketteki diğer sorular ile cinsiyet
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Öğrencilerin yaşları ile sanat yada tarih müzesi, başka dine ait ibadet yerini ziyaret etmesi; ana dilinin
dışında farklı bir dilin konuşulduğu bir ortamda bulunması, farklı kültürler hakkında kitap okuması ve
farklı kültürlere ait festival, konser gibi etkinliklere katılımı arasında farklılık olduğu analiz
sonuçlarında görülmekte olup 25 yaş ve üzeri öğrencilerin bu tür aktiviteleri daha çok yaptığı
görülmüştür.
Anketi cevaplayan öğrencilerin yetişme çağında en uzun süre bulunduğu yer ile farklı ırktan biri ile
sohbet etmesi ve başka kültürler hakkında kitap okuması arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur.
Yetişme çağında büyükşehirlerde büyüyenler daha çok farklı ırktan biri ile sohbet ederken belde-bucak
gibi küçük yerleşim yerinde yetişenler en az sohbet edenlerdir. Böylece büyükşehirde yetişmenin
insanın sosyal gelişimine ve etkileşimine değer katan bir avantaj olduğu söylenebilir. Başka kültürler
hakkında kitap okuma en fazla ilçede yetişenlerde, en az ilde yetişenlerde görülmektedir.
Çeşitlilik anketi uygulanan öğrencilerin yurt dışına gitmesi ile yabancı bir dil çalışması arasında
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Buna göre yurt dışına gitmek isteyenler yabancı bir dil çalışırken,
istemeyenler yabancı dil çalışma konusunda isteksiz davranmaktadır. Yabancı bir ülkeye gitme
isteğinde olmak kişiye yabancı dil eğitiminde motivasyon sağlayan bir unsur olarak görülebilir.
Yurt dışına gidiş amacı ile ana dilin dışında farklı bir dilin konuşulduğu ortamlarda bulunma, yabancı
yazarlara ait kitap okuma ve yabancı bir dil çalışma arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Yurt
dışına gidiş amacı eğitim ve dil öğrenimi olan öğrencilerin farklı dilin konuşulduğu ortamlara girmeye,
yabancı yazarlı kitap okumaya ve yabancı dil çalışmaya daha istekli olduğu görülmüştür.
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Öğrencilerin aile gelirleri ile farklı kültürlerle etkileşimleri arasında bir ilişki bulunmamıştır. Aynı
şekilde anne ya da babalarının çalışıp çalışmamaları onların başka kültürler ile etkileşim düzeylerini
etkilemediği analiz sonuçlarında görülmüştür.
5.TARTIŞMA ve SONUÇ
Çeşitlilik, heterojen toplulukları ifade etmektedir. Her örgütte çeşitli açılardan farklılık gösteren
insanlara rastlamak mümkün olmaktadır. Bu çalışmanın amacı eğitim örgütlerindeki çeşitli açılardan farklı
öğrencilerin farklı kültürlerle etkileşimini ölçerek örgüt içindeki çeşitliliği ortaya çıkarmaktır. Anketten elde
edilen veriler analiz edilerek yorumlanınca öğrencilerin kültürel etkileşimlerinin az olduğu sonucu ortaya
çıkmıştır. Yapılan analizler ışığında öğrencilerin yaklaşık %50’den fazlası kendi kültürleri, uyrukları dışında
insanlarla sohbet etmezken büyük bir çoğunluğunun, bu insanların bulundukları ortama girmeye eğilimli
olmadığı görülmüştür. Bu duruma en büyük etkenlerden biri öğrencilerin yaklaşık olarak %65’nin ya hiç
yabancı dil konuşmaması ya da bir, iki kez yabancı dil konuşması neden olarak gösterilebilmektedir. Çünkü
insanlar karşısındaki insanların dilini bilmiyorsa anlaşamama ihtimaline karşılık onların bulunduğu ortamlara
girmekten çekinmektedirler. Bu durum insanın kendi dili dışında dil bilmesinin insanlar arasında sosyal
etkileşimini artıran bir avantaj olarak değerlendirilebilir.
Anketi cevaplayan öğrenciler kendi kültürlerine ait sanat gösterisi, konser gibi sosyal organizasyonlara
farklı kültürlere ait organizasyonlardan daha fazla katılım göstermektedir. Bu gibi etkinliklerde birebir iletişim
olmasa bile anlaşılabilirlik açısından yabancı dil bilmek önem arz etmektedir. Öğrencilerin %65’ten fazlası
yabancı film izliyor ve yabancı müzik dinliyor yani popüler kültüre ayak uyduruyor. Yabancı filmdeki dili
bilmese bile alt yazılar sayesinde rahatlıkla izleyebiliyor; müziği anlamasa da ortama ayak uydurmak adına
dinleyebiliyor. Ankete katılanların yarısından fazlası farklı kültürler ile ilgili görsel medyada yer alan
programları izliyor. Bunların aksine öğrenciler, programları izlemesine rağmen o kültürlere ait yerleri ziyaret
etmiyor, başka kültürler hakkında kitap okumuyor. Çünkü programı ya da filmi izlerken, müziği dinlerken bir
çaba harcamıyor; teknolojik gelişmeler, sosyal medya araçları onlara ulaşmayı kolaylaştırıyor ama gezip görmek
ve okumak onlar kadar kolay yapılamıyor. Ayrıca yabancı bir ülkeye seyahat etmenin mali boyutunun yüksek
olması öğrencilerin yurtdışına gidişini engelleyen bir unsur olarak görülebilir.
Öğrencilerin çoğunluğunun, eğitim ve dil öğrenimi için yurtdışına gitme isteği göz önüne alındığında
farklı kültüre sahip insanlar ve onların kültürleri ile etkileşimlerinin az olduğu göze çarpmaktadır. Bu nedenle
öğrencilerin farklı özelliklere sahip insanlarla ve kültürlerle etkileşimini teşvik edecek yapılandırmalara ihtiyaç
olduğu düşünülmektedir. Günümüzde çoğu lisans öğrencisi üniversiteye adım atınca her şeyin bittiğini
düşünmektedir oysa her şey yeni başlamaktadır. Rekabetin yoğun olduğu iş dünyasında yer edinebilmek için
kişilerin kendini geliştirmesi önem taşımaktadır. İnsanlara rekabet üstünlüğü sağlayacak olan sahip oldukları
farklılıklarıdır. Bu nedenle öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca okulları tarafından kendilerine sağlanan
yurtdışı imkanlarını kullanmalıdırlar. Erasmus gibi yurt dışı öğrenci değişim programları daha fazla ülkeler arası
anlaşmalar yapılarak ve giden-gelen öğrenci sayıları artırılarak geliştirilmelidir. Uluslararası kongrelere
öğrencilerin kendi alanlarında dinleyici olarak katılmaları teşvik edilmelidir. Eğer mümkünse yabancı dil
hazırlık sınıfları ile öğrencilerin kendi ana dilleri dışında farklı dilleri öğrenmeleri sağlanabilir. Günümüzde
çoğu öğrenci bu imkanların farkında bile olmamaktadır. Bu nedenle üniversiteler bünyelerinde oluşturdukları ya
da oluşturacakları merkezler yardımı ile öğrencilere yol göstermelidirler. Aynı zamanda öğrencilerin ilgi
duydukları alanlarda yurt içinde veya yurtdışında master ve doktora yaparak kendilerini daha çok
geliştirebilirler.
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CHARACTERISTICS, METHODS AND CLASSIFICATION OF THE
MUSIC – DIDACTIC GAMES
Vladimir TALEVSKI1, Ivana TEMELKOSKA
Abstract
The most important function of the children’s games is the preparation for life, which starts at birth. The
content, form and function of the children’s games have always been in correlation with the material and social
circumstances of the society and the living environment. The children’s games are part of the daily activities of every
youngster. The term music games covers games in which music is the impetus of a great number of activities, which
influence the overall development of the personality directly or indirectly. The methods, procedures and the manner of
realization mostly depend on the personalities of the educators, their didactic-methodological background, i.e. the
previously grouped classification for the way of realization.
The music-didactic games are special games with previously set objectives and tasks, which manifest through
the control of the entire body, to distinguish between walking, running, skipping or jumping. The movements become
accurate by mastering the basic skills, which is a good basis for gradual learning of more and more complex skills.
The music-didactic games contribute to the development of proper body posture and coordinated movements of
the arms and legs, since the movements are carried out in accordance with the music – according to the rhythm of the
music. The music-didactic games develop the ear, rhythm, music memory, diction, music notions and music creativity.
They encourage the children’s ability to speak and breathe properly; they develop the skills for playing children’s musical
instruments, etc.
The music-didactic games have certain rules, since the didactic task forms their essence. The task fulfills the set goal
which requires activating certain music skills, abilities, content and rules. The rules impose methods and procedures as a
key for understanding certain processes, such as: recognition, reproduction, comparison, making distinction, creating, etc.
In music pedagogy one may come across different classifications of the music-didactic games, and each classification
carries certain messages, which could be classified as basic tasks. In this way, with the classification of the music-didactic
games, certain specifics in the spirit of music come to light. This context includes the following games: games which allow
children to identify the direction of the sound and the tempo of the melody, i.e. these games encourage and develop the
sense of rhythm and melody; they develop the vocal abilities, etc.; games which develop the rhythm and ear (identification
and performance of a melodic motif on a neutral syllable); games which develop the vocal abilities through proper
breathing and diaphragmatic breathing; games for recognizing multiple tones by ear. Attention, which is a precondition for
following any given activity is also developed in this way. All these characteristics, as well as the methodological
procedures create conditions to encourage the creativity of the children in general. In this way, the basic precondition is met
for individual creativeness.

Keywords: music-didactic games, education, tasks, content, methods, rules.

Music games
Different types of games, as well as music games, can be used with preschool-age children. “The
children enjoy making movements supported by music, because they not only participate as listeners, but also as
performers. These games are used for children and babies older than 6 months, when their motor abilities begin
to develop”. (Manasterioti: 1981). The children need to be verbally directed and encouraged towards the music
they listen. The children try to express their feelings with the use of their arms. In the music games the basic
differences in movements come to expression, which the children perform in the easiest way through:
movements at a slow and fast tempo, loud and quiet singing or playing children’s music instruments.
The music games for the youngest group of children need to be simple, understandable, funny,
interesting and with no rules. The children have fun and want to participate in every game.
“The music games help to develop the movement of the children, their ear and speech, and they also
encourage their bright and joyful mood”. (Manasterioti: 1981: 28). In order to realize the music-didactic games,
the teacher needs to have adequate education, i.e. degree from a faculty of pedagogy, because the instructional
content in the syllabus, which is realized at a faculty of pedagogy fully meets the conditions required for the
realization of all the music activities.
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Music-didactic games
“The music-didactic games are a special type of didactic games with tasks, which help to develop the
mental functions, activities and skills, which are needed for perception, experiencing, creating music with
appealing content and rules that can be more or less challenging for the children”. (Volgar: 1989: 157).
The goal of the music-didactic games is to give an opportunity to the children to develop their music
capabilities intensively and continuously. Movement accompanied by music allows connecting the game to the
music – the children’s song. The music-didactic games help to attain specific objectives of the music education,
which help to develop the music abilities, skills, knowledge…
“The following objectives are attained through the didactic games that encourage the development of
the music capabilities:
-

Careful listening;
Comparing, distinguishing, recognizing different and equal duration (pitch, force, tempo,
tonality);
Determining the characteristics of the sound;
Precise melodic and rhythmical reproduction;
Developing music memory;
Developing music creativity.

The following objectives are attained through the didactic games that encourage the development of the
music skills:
-

Skills for playing children’s musical instruments;
Voice and vocal education;
Space orientation;
Development of the motor abilities;
Creating, establishment and use of music expression;
Orientation in the artistic notes”. (Sicherl – Kafol, 2001).

What is developed with the music-didactic games?
“The importance of the music games lays in the development of the abilities of the children to express
music through movement. The movements of the children are rhythmical and harmonious if they are motivated
by the music, and if they are adjusted to it”. (Talevski, 2013: 187-188).
Volgar has his own views about the music-didactic games, which are especially important for the
development of the child’s personality in general:
-

“Development of the sense of hearing, its sensitivity and sharpness;
Development of the auditory attention of the children and development of the music memory;
Development of some mental activities, which need to have an active music function;
The children learn about specific music terms;
Development of the children’s creative imagination;
Forming of the voice of the children and encouragement of the children’s speaking abilities,
proper breathing, correct pronunciation and vocalization;
Development of the sense of rhythm and the melodic ear;
Development of skills for playing children’s musical instruments;
Development of skills for listening to multi-tonal music works and joint music activities”.
(Volgar: 1989).

Characteristics of the music-didactic games
The music-didactic games contain a task, content and rules. The most important part of the music-didactic
games is the didactic task. The establishment of a given task allows the attainment of the established objective.
The task needs to activate certain music skills and abilities. Each established task has a music content.
Tasks. The tasks can be different (to make an assumption, to recognize or repeat the music content, to
show the direction of the sound or to follow it, to move in the rhythm of the sound…). Although, the tasks are
very important, they cannot be characterized as music-didactic games. The tasks have to be connected to at least
one more component in order for the game to be realized. The tasks of the music-didactic games result from
specific objectives which are accomplished with the help of the games. The complexity of the tasks should be
adequate to the abilities of the children.
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Content. The task is realized within a given creative content. The content of the game produces didactic
tasks that need to be interesting to the children. The children’s interest is the most important for the selection of
the content of the music-didactic games. The content should reflect the world of the children, while the didactic
task should be reasonably connected to it.
Rules. The task is realized with the help of appealing rules which dictate the course of the game.
Playing by the rules is especially enjoyable for the children, if the rules are adjusted to the age of the children
(the abilities of the children). The easy rules are not interesting to the children, while the difficult ones make the
realization of the game impossible for the children. While creating the rules, one should take into consideration
the complexity of the didactic task. This does not mean that every music-didactic game should contain all three
elements. Which element will be dominant depends on several factors, above all the character of the game, the
age of the children, the complexity and the interest.
Types of music-didactic games
-Music-didactic games which emphasize the rules and the tasks, which stem from the content, but also
depend on the activity of the game in progress at the time of realization. In this way, the music-didactic games
for the youngest preschool-age children are created, where the levels of concentration and attention are still not
too low. In this way additional rules are made.
-Music-didactic games with content and rules where the rules stem from the content. Apart from the
rules, which direct the game, there are additional rules, which the children must equally respect. These rules
refer to the course of the game. These games are intended for children from the middle group and the older
preschool-age group.
- Music-didactic games with rules which lack creative content (in these games, all interest results from
the rules and the music tasks). These games are used with the older preschool children.
- Music-didactic games, which are played during the everyday music activities of the children. They
are also used in the rhythmic movements, the morning exercises (physical activities). They can be related to
storytelling and art activities. These games are played during picnics and recitals for the parents.
Methods and procedures of the music-didactic games
The music-didactic games are very frequently related to singing, dancing, playing children’s musical
instruments and listening to music. As a result of this, they use methods, such as methods of singing, playing
children’s musical instruments, the method of listening to music. Apart from these methods, the following
methods and procedures are used:
-Comparing and distinguishing – during the music-didactic games, the children make comparisons or
distinguish the timbre of the tone, the intensity, the pitch and the duration.
-Reproducing – the games require the children to repeat certain sounds, rhythmical and melodic motifs,
followed by tapping, children’s musical instruments, body movement or singing.
-Recognizing – the children try to recognize something, to identify (which music instrument is being
played, to recognize the song they are listening to, etc). These tasks are set by the educator in the form of
riddles.
-Creating – the children create with their own voices and with the help of the children’s musical
instruments.
Apart from these activities, there are other activities as well, such as dancing, conversation, listening
and creating.
Classification of the music-didactic games
M. Volgar makes a special qualification of the music-didactic games:
“- Games, in which the children learn about the characteristics of the tone (color, intensity, pitch and
duration);
- Games in which the children identify the direction of the sound and the tempo of the melody;
- Games which develop the sense of rhythm and the melodic ear;
- Games which develop the vocal abilities of the children;
- Games which help the children to identify multi-tonal works of music and joint music activities”.
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1. Games which help the children to learn about the characteristics of the tone.
“The tone is characterized by pitch, duration, intensity and timbre. At first, the children distinguish and
identify the tones by timbre and intensity. The main objective of these games is to: distinguish the vocals and
the instruments according to the timbre of the tone. The preschool-age children from the youngest group
understand the terms quiet and loud, the older children distinguish between gradual increasing and decreasing of
the loudness of the tone and react differently to the changes. The most complex thing to explain to the children
is the pitch, as a characteristic of the tones”. (Volgar: 1989). This term is problematic for the preschool-age
children, which is why it is taught to older groups of children. The children distinguish the high and low tones in
these games. In order to help the children learn this, it is necessary to present them with singing tasks. The
different pitch of the tones can be learned with the help of various musical instruments. These games influence
the forming and development of the melodic ear of the children. The objective of these games is to distinguish
the tones by intensity, to distinguish a low octave melody from a high octave melody and to reproduce high and
low tones. The music-didactic games should help determine the different duration of the tones. Sometimes, this
task is more complex for the younger children and it can be simplified as a game of short and long steps. The
objective of this game is to distinguish between the duration of the long and short tones.
2. Games which help the children to identify the direction of the sound and the tempo of the melody.
These games are intended for the youngest preschool-age children, hence, they have to be simple and
understandable. “The children need to determine the direction of the sound and follow it. The objective of these
games is to identify the direction of the sound and to find the source of the sound (singer, musical instrument,
object, etc.). The children understand the terms fast and slow since the youngest age. They distinguish between a
fast and slow performance of a certain rhythm and a melody, and they express this by moving their bodies. The
children from the older groups can distinguish an increase or a decrease in the speed of the melody”. (Volgar:
1989). The goal of these games is to distinguish between faster and slower playing of a musical instrument, at
the same rhythm, as well as speeding up and slowing down during the melody.
3. Games which develop the sense of rhythm and the melodic ear.
“The preschool-age children express the feeling of rhythm with the help of their bodies very early. When the
sense of rhythm is formed, different abilities are developed: the ability to memorize, identify and repeat a certain
rhythm; the ability to compare and distinguish between different rhythms and rhythmical motifs. The objectives
of these games include: repetition of a short rhythmical motif, distinguishing and repetition of rhythmical motifs
such as echo, rhythmical creativity – to recognize the rhythm of the song. The melodic ear is expressed by
identification, memorization, and repetition of the melodic line. The melodic ear starts to form in the preschool
period. The games, which help the children to express themselves creatively, to sing and dance, and to identify a
melody or an instrumental composition are very important” (Volgar: 1989). The objectives of these games
include recognizing an already heard melody, performing the melody of a famous song in neutral syllables,
repetition of melodic motifs, creating melodic motifs on a neutral syllable, continuing a famous or imagined
melody and recognizing the basic melody apart from the rhythmical or melodic changes.
4. Games which develop the vocal abilities of the children. The development of the voice of the child is
an important objective in preschool education. The voice of the child has to be nurtured adequately. “The
children need to be brought closer to the silence as a pleasant condition, which is important for a work of music.
Games, in which complete silence and listening to music are predominant, are used. With the help of proper
breathing and combined movement of the diaphragm, the children are directed towards proper speaking. This is
accomplished with the use of primary exercises and games (relaxation of the tongue and mouth, relaxation of
the facial muscles and movement of the lower jaw). All these exercises are incorporated in games which are
used in the morning gymnastics of the preschool-age children” (Volgar: 1989). These games have the objectives
to understand the whispering and to perform the tasks in silence, to develop the proper breathing with the help
of breathing exercises, to learn to breathe properly through doing exercises, to repeat different sounds with
exercises for vocalization and pronunciation of precise speech with the help of tongue twisters.
5. Games which help the children to identify multi-tonal works of music and joint music activities.
These games are used for children older than four. “These games allow the children to participate in joint music
activities. This means that they have to pay attention not only to their playing, but also to their friends, to be
attentive and to play the right instrument at the right time”. The objective of these games is the joint creation of
music, with the help of different instruments, which need to be similar in terms of the timbre and adequate to the
age of the children. (Volgar: 1989).
The adequate didactic-methodological use of the music-didactic games, presented in the characteristics,
division, methods, procedures and classification, opens possibilities for creative expression, which is
characteristic and important for the preschool-age children.
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THE IMPORTANCE OF THE EMOTIONAL COMPETENCY FOR THE TEAMWORK
INTERACTION AMONG HEALTHCARE PROFESSIONALS
M. TODOROVA1, N. PETROVA2
Abstract
The quality of medical education and training is directly related to the effectiveness of communication skills and the
emotional competence of students. The purpose of this study was to analyse the importance of the emotional competence
for the professional activities of medical specialists and the impact of the emotional intelligence on nursing team
performance. A focus group discussion and a test on emotional intelligence facilitated the study.
Results showed that the quality of health care was positively correlated with emotional regulation. Emotional regulation
was also positively correlated with group cohesiveness. The emotional competence needs to be explicit within medical
education as it might impact the quality of student learning, ethical decision-making, critical thinking and knowledge use
in practice.
Conclusion: Healthcare professionals need to know how to deal with emotions in practice as nurses provide emotional
support to patients and families to aid the patient’s recovery.
Key words: emotional intelligence, medical education, healthcare professionals, team performance.

1. INTRODUCTION
The term “emotional intelligence” is relatively new in the socio-psychological science, combining the
interaction of two different but very important concepts for the individual – emotions and intellect. Intelligence
is connected with the ability for processing of information, models of thinking and motivation, training through
experience and adaptation to the environment. Emotions also direct the actions and behavior of people in
different situations. The theoretical developments for emotional intelligence (EI) have been launched by the
psychologist Howard Gardner in the 70s and 80s of the twentieth century (known for his developed theory of
multiple intelligences, combining a wide range of abilities of the individual). From the theoretical models of EI
we can quote those of P. Salovey and J. Mayer (1990), as well as of D. Goleman (Emotional Intelligence, 1995),
D. Caruso (Model of emotional intelligence, 2000) and R. Bar-On (Model of Emotional-Social Intelligence,
2005).
Specification of The Emotional Intelligence
The scientific circles have not yet reached to an agreement regarding the essence of EI. In search of its
origin and definition, some researchers relate EI to social intelligence and its cognitive abilities. H. Gardner
indicates that the interpersonal and intrapersonal intelligence are an integral part of the emotional intelligence,
which in turn is closely integrated into the cognitive one. J. Mayer and P. Salovey (2010) support the concepts of
H. Gardner of the multiple intelligences and interpret EI as an ability and skill for discovering and generation of
emotions, understanding and control of the emotions in the process of one’s emotional and intellectual
development. They offer a model consisting of 4 types of cognitive abilities, by integrating awareness and
control of the emotions in the psychological subsystem of the individual:
Ability for volume perception, assessment and expression of emotions;
Ability for generation of feelings facilitating the process of thinking;
Ability for understanding of emotions and acquisition of knowledge thereof;
Ability to control the emotions for the purpose of promoting the emotional and intellectual
development.
D. Goleman considers that EI constitutes a combination of skills and competencies acquired. It relates
to the ability for recognition of one’s own feelings and those of the others, the opportunities for self-motivation,
management of personal emotions and relationships. The theoretical model of D. Goleman is based on 5
components: self-knowledge, self-management, social awareness, management of relationships and selfmotivation. This model has been criticized in respect to weaknesses in the scientific substantiation and
interpretation of the empirical evidence (D. Goleman, 2011).
1
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R. Bar-On (2005) conceptualizes emotional intelligence as a set of personal characteristics and skills
predicting the emotional and social adaptation of the individual within the environment. The author organizes his
conception around a 5-component model, consisting of the following competencies: interpersonal and
intrapersonal skills, adaptability, stress management and general temper. It is worth that in his opinion EI is a
predicator of a successful style of life, and emotional intelligence may be mastered and studied.
In the last two decades emotional intelligence has been subject of increased attention on behalf of the
researchers but at the same time the representatives of the scientific circles accept its existence with mixed
feelings. EI has been criticized in three directions: with respect to incorrect definition, shortcomings of the
assessment tools and exaggerated significance. The question of its classification as one of the components of
intelligence is disputable.
Significance of Emotional Intelligence for the Medical Profession
The connection between EI and the profession of healthcare specialists may be differentiated in several
trends: the essence of healthcare, the education of students and the interactions of the team.
The first idea is related to the essence of the professional activities. The specification of the profession
requires availability of emotional competencies, since healthcare also includes management of emotions in the
work with patients. Moreover, the understanding and management of emotions accompanying a disease is one of
the main tasks of the medical specialists.
The medical profession on the one part presupposes the availability of specific professional qualities
and at the same time the price of devotion to this profession may be measured by excessive overloading on a
psycho-emotional level. The professional activity of the medical specialists is related to perception, processing
and use of very rich information on an emotional level, as well as with the necessity of good emotional control,
emotional self-control, empathy and low impulsiveness. The influence of emotions in the process of thinking and
the adoption of clinical decisions may be interpreted as a form of emotional and mental intelligence.
The purpose of this paper is to analyze the significance of emotional competency for the development
of professional skills in healthcare specialists and adaptation to teamwork.
2. METHODS
The survey has been carried out with the participation of students from the following specialties: nurse,
rehabilitation therapist and healthcare management from the Faculty of Public Health at the Medical College in
Plovdiv within the period February – March 2014. The methodology of the survey included an adapted
questionnaire for self-assessment of the emotional intelligence and focus group discussions.
A tool has been used for establishment of the level of emotional intelligence (an adapted version under
Christophe Andre), containing 42 statements bearing information about three aspects: control of one’s own
emotions, relationships with others and realization in life. The scoring of each question has been carried out
under the Likert scale: 1 – strongly agree; 2 – agree; 3 – disagree; 4 – strongly disagree. With a score from 121
to 168 points EI is assumed to be high, a score between 81 and 120 points indicates medium-level EI and a score
between 42-80 points indicates low EI.
Three main topics for discussion have been outlined for the focus group discussion: the emotional and
social skills for personal accomplishment which the students find most important; social competencies necessary
for their professional development, and emotional skills which they find difficult to implement at this stage of
their study.
Statistical methods of data processing have been employed: descriptive analysis, graphic analysis and
non-parametric analysis, with an accepted level of significance of the zero hypothesis: Р=0,05.
3. RESULTS
The average age of the students was 25.43±1.14 and the allocation by gender was 76.62% women and
23.38% men. In the specialties of nurse and healthcare management the female students prevailed while the
number of rehabilitation therapists from both sexes was almost equal. The specialists in healthcare management,
due to the continual nature of their education, were characterized by a certain length of service in the specialty
and higher average age – 28.67 years.
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The results from the survey showed prevalence of medium levels of emotional intelligence in students,
established through filling in C. Andre’s self-assessment questionnaire (fig 1).

Figure 1. Levels of Emotional Intelligence
Our survey gives an opportunity for assessment of the students’ skills for establishment of full-value
relationship with their colleagues, the manifestation of empathy, sympathy and efficient communicational skills.
A large number of respondents (79.5%) evaluate their own qualities in this sphere as very good, which is also
confirmed by the values obtained within the interval 36-56 points. This corresponds to the opinions shared
during the focus-group discussions, where the students outlined communicational skills, teamwork and the
manifestation of empathy as the most important qualities in their profession. We can be glad from the fact that
only 20.5% of the students show difficulties in their interrelations and collaboration with colleagues and patients
(table 1). This is due to an unsatisfactory control of the negative emotions, insufficient listening skills,
conversational skills, tolerance and ability to express themselves.
Table 1. Differentiation of respondents by subscales of EI.
subscales

levels of EI

points

percent

1. Intrapersonal subscale

high level

36-56

65,90%

low level

14-35

34,10%

high level

36-56

79,50%

low level

14-35

20,50%

high level

36-56

95,50%

low level

14-35

4,50%

2. Interpersonal subscale

3. Performance subscale

The place of emotions in the everyday life is directly connected to the quality of life, setting of
appropriate goals and development of creativity. Over 90% of our students have declared that they are absolutely
aware with their professional and life goals and attitudes. Individual development and professional achievements
is a priority of life which determines active performance on their behalf for the achievement of such goals.
Main results from the discussions of the focus-groups:
The students outlined empathy, self-respect, emotion control, cooperation and teamwork as priority
qualities for the medical profession. Motivation, trust, responsibility and communication skills also occupy an
important place in this range. Empathy is determined by the participants in the discussion as a basic skill for
understanding the emotional atmosphere in the process of work with patients, establishment of relationships
based on trust and maintaining productive relations with colleagues.
An empathic medical staff, adjusted to the patient’s wave, able to listen to and effectively transmit his
messages, may accelerate the curative process (D. Goleman, 2011).
Teamwork is considered to be a necessary precondition for the work in a professional environment and
achievement of high-quality healthcare. The establishment of an ambience of understanding, support and trust is
a basis for development of constructive relations within the group, according to the students. They believe that
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high emotional intelligence ensures cohesion of the team relationships and opportunities for adoption of
adequate clinical decisions.
Regarding the practical training, in addition to the above listed competencies, the students outlined
other skills which they find significant: motivation, self-control, leadership skills, understanding, selfperformance, goal-orientation and coping with stress in the profession.
4. DISCUSSION
The satisfactory results for the students’ emotional competencies at this stage of training are a
precondition for development of higher communication and psycho-emotional skills for work with patients. The
EI values obtained show good listening skills, understanding of own emotions and empathy and tolerance within
the team. The high level of EI in 1/3 of the students speaks of ability for efficient adaptation to any life and
professional situation, abilities for timely control of one’s own emotions, their recognition and processing into
appropriate actions. The abilities for making decisions in critical situations, fast and adequate activities under an
algorithm are qualities necessary for the professional development of the healthcare specialists and an important
aspect of self-knowledge and the socio-emotional intelligence. No statistically significant difference has been
discovered between the level of emotional intelligence and the allocation of the students by age groups and
specialty (Р>0,05).
Some authors connect EI to the ability for making clinical decisions, development of the teamwork and
implementation of the knowledge into practice (M. Chabeli, 2006; L. Edgar, 2006; K.D. Carson, 2005).
Adoption of clinical decisions based on professional ethics and good practices often takes place in a changeable
and complicated environment (S. Gooch, 2006). The occupational environment in health institutions is
contingent and stressogenic and the emotional reflection may copy its harmful impact. B. Montes-Berges and J.
Augusto, (2007); К. Smith, J. Profetto-McGrath and G. Cummings (2009) prove the existence of co-relation
between emotional self-control and the ability for coping with a stressful situation.
According to P. Jordan (2006) the ability to control one’s own emotions enables the members of the
team to listen to alternative points of view and search for quality solutions, without feeling threatened of
personal assessments. The high level of EI within the team influences the ability to provide solutions in conflict
situations in favor of cooperation and shared consideration, while low levels of EI lead to strategies for
withdrawal. The positive connection between empathy, cooperation and professional relationship is outlined. It
is logical to suppose that the high level of EI within the group will have a positive influence on the team
cohesion, the establishment of strong connections, balance and support (J. Quoidbach, 2009).
Research shows that nurses with good emotional intelligence work in harmony with their thoughts and
feelings. The significance of the signs of empathy appears to be a major factor for implementation of the
approaches in healthcare. The data from the research show that persons with good self-knowledge and emotional
self-control show less signs of anxiety when encountering suffering and death. The inclusion of additional
practices of training of healthcare specialists in terms of stress and emotion management is recommended.
A study among trainee nurses in Spain shows insufficiency of such skills during clinical practice. This
imposes revision of curricula and academic content in the medical colleges for the purpose of formation of
competencies in the field of emotion and stress management, development of autonomy and empathy in the
process of work and improvement of the communication skills (Landa J.M., E. Lopez-Zafra, 2010).
5. CONCLUSIONS
Based on the results of the survey, the following conclusions can be drawn up:
Showing emotional competency renders a positive effect on the overall training of the healthcare
specialists and the development of the necessary professional qualities.
Improvement of the communication and social skills preconditions the success of the academic process
and certain aspects of emotional intelligence are subject to development in the professional training. In this
connection the use of socio-psychological trainings and role-model education are important from a practical
point of view.
The results obtained from the study of emotions give us reasons to make the conclusion that people with
high emotional competency realize successfully their potential, have a positive attitude towards life and good
social adaptation.
The education of the specialists in healthcare is directed not only to acquisition of medical knowledge
but also to acquisition of professional skills for teamwork, critical thinking, creativity, empathy and
responsibility. This evokes the question of the degree of emotional intelligence in young people in order to be
able to devote themselves to the profession. The answer may be found in the quality of the educational process
and the necessary approaches and methods of professional development of the contemporary medical specialists.
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TARİH YAZIMI VE ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA HERODOTOS VE THUKİDİDES
HERODOTUS AND THUKİDİDES’S İN THE CONTEXT OF HİSTORY WRİTİNG AND
TEACHİNG
Hacı ÇOBAN*
Özet
Bu çalışmada amacımız eski çağdaki tarih yazım teknikleri ve öğretimi konusunda iyi iki örnek olduğunu düşündüğümüz
Herodotos ve Thukidides ‘in teknikleri üzerinden tarih yazımı ve öğretimi hakkında bilgi sunmaktır. Eski çağdan
günümüze kadar kabul edilen Tarih yazma şekilleri a)Haberci Tarih Yazıcılığı, b ) Hikâyeci Tarih Yazıcılığı (Nakilci
Tarih) c ) Öğretici (Pragmatik)Tarih Yazıcılığı, d ) Araştırıcı (Neden - Nasılcı) Tarih Yazıcılığı, e ) Sosyal Tarih Yazıcılığı,
f ) Materyalist Tarih Yazıcılığı, g ) Kültür Tarih Yazıcılığı şeklinde kabul edilmiştir.
Eski çağ tarih yazarlarında Herodotos belirtilen bu tarih yazım tekniklerinden Hikâyeci Tarih Yazıcılığı (Nakilci Tarih),
Thukidides ise Öğretici (Pragmatik) Tarih Yazıcılığının önemli temsilcileri olarak kabul edilirler. Bu iki tarih yazım
tekniği ile ilgili bilgiler verdikten sonra belirtilen iki yazarın teknikleri hakkında bilgileri genişçe anlatmak mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Herodotos, Thukidides, Tarih yazımı, Tarih Öğretim, Hikâyeci, Öğretici
Abstract
The aim of the study is to give information about history writing and teaching through Heredotos’s and Thukidides’s
techniques which are two good examples on the issue. History writing forms which are accepted from the ancient period to
the modern days are a)Reporting history writing b)Narrative history writing c) Pragmatic history writing d) Investigative
history writing e) Social history writing f) Materialistic history writing g) Cultural history writing.
Of the ancient history writers Heredotos is an important implementer of narrative history writing, Thukidides is a
considerable performer of Pragmatic history writing. It is possible to tell about these two writers writing techniques after
referring on the mentioned two history writing techniques.
Keywords: Herodotos, Thukidides, History writing, History teaching, Narrative, Pragmatic

1-HERODOTOS VE THUKİDİDES’İN TARİH YAZIM TEKNİKLERİ
Eski çağdan günümüze kadar kabul edilen Tarih yazma şekilleri a)Haberci Tarih Yazıcılığı, b) Hikâyeci Tarih
Yazıcılığı (Nakilci Tarih), c) Öğretici(Pragmatik)TarihYazıcılığı, d ) Araştırıcı (Neden - Nasılcı) Tarih Yazıcılığı,
e ) Sosyal Tarih Yazıcılığı, f ) Materyalist Tarih Yazıcılığı, g ) Kültür Tarih Yazıcılığı şeklinde kabul edilmiştir.
Eski çağ tarih yazarlarında Herodotos belirtilen bu tarih yazım tekniklerinden Hikâyeci Tarih Yazıcılığı (Nakilci
Tarih), Thukidides ise Öğretici (Pragmatik) Tarih Yazıcılığının önemli temsilcileri olarak kabul edilirler.
Hikâyeci (Nakilci) Tarih Yazıcılığı;
Hikâyeci Tarih Anlayışı tarihi olayları felsefik veya başka alanlar yönünden incelemek ve sistemleştirmekle
uğraşmayan doğrudan rivayet yahut hikâye eden eserlerden oluşur. Olayları olduğu gibi nakleden bu tarz, olaylar
içinde bağlantı kurmaz, mekân ve zamana yer verir, ancak sebep ve sonuç çıkarmaz. Dilden dile dolaşan olaylar
zamanla ilavelerle efsaneleşip destanlaşmıştır (Özçelik 1993,s.83).
Öğretici (Pragmatik) Tarih Yazıcılığı;
Öğretici tarzdaki tarih yazıcılığında, okunan şeylerden faydalanma gayreti güdülür. Tarihin ibret dersi vermesi
düşünülerek, bu amaçlara ulaşmak için, daha ziyade millî tarihler, övünülecek şekilde ve hattâ abartılarak
yazılır(Memiş 2005,s.52vd). Bu tür tarih yazıcılığında olaylardan ders çıkarmak ve milli duygular aşılamak da
amaçlanmıştır. Pragmatik tarihte ün yapmış şahsiyetler idealleştirilmiş, hatta âdeta insanüstü varlıklar haline
getirilmişlerdir(Özçelik 1993,s.84,85).
2-HERODOTOS’UN TARİH YAZIM TEKNİĞİ
Büyük tarih yazarı Herodotos mukaddes tarihe karşı rakip olarak, bütün aktüel ilgileri ve ilginç yönleriyle insan
tarihini çıkarmıştır. Herodotos tarih yazarlığının babası adıyla anılır, ama o belki de daha çok tarihçiliğin büyük
babası idi. Zevkle okunan, iç açıcı, biri, masal anlatma yeteneği, canlı üslûbu, sevimli saflığı "büyük babalık"
özelliklerine daha uygun gelmektedir(Szerb,1979,s.233,234). Herodotos 9 kitaptan oluşan eserinde görüp
işittiklerini genellikle birbirinden ayırmışsa da rivayetleri dahi kitabına aldığından yazdığı tarihe hikâyeci tarih
*
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veya nakilci tarih adı verilmektedir(Memiş 2005,s.52,53). Herodotos kitabını yazmak için Mısır’ın
Mezopotamya’nın, İran’ın birçok yerlerini, bütün Karadeniz çevresini, Anadolu’yu gezmiş, batıda Sicilya'ya
kadar gitmiştir. Kitabını İon lehçesiyle yazmıştır(Akurgal, 2008,s,337-338). Bilinen dünyayı betimlemiş, uzun
uzun yolculuk etmiş, her konuda bilgi edinmiştir. Egzotik ve alışılmadık şeylerden kolayca etkilendiği
anlaşılmaktadır(Laporte-Estin,2008,s.88).
Herodotos eserini yazarken kendinden önce yaşamış olan ilk tarih yazıcılarından yani logographlardan, özellikle
Hekataios’tan yararlanmıştır. Herodotos olayların neden sonuç ilişkileri üzerinde durmamıştır. Olayları yalnızca
kaydetmiştir(Tekin,2007,s.53). Konu seçimindeki özeni, etkileyici anlatımı ve çarpıcı üslubuyla kendisinden
önceki yazarları gölgede bırakmıştır(Sina 2007,s.115). Bir gezgin ve röportaj yazarı idi. çok yer gezmiş,
topladığı bilgileri İonia diliyle açıkça anlatmıştır (Erhat,1973,s.8).
Historia adlı eserinde bugünkü anlayışa yakın bir tarih eseri meydana getiren dünya düşünce tarihindeki ilk yazar ve ilk
gerçek Hellen tarihçisi olmuştur. Eserinde Hellen olmayan toplumlara ilişkin etnografik bilgilerle Batı-Doğu,
Hellenler-Barbarlar arasındaki karşıtlığı sanatkârane bir biçimde birleştirmiştir(İplikçioğlu,1997,s54). Eserinde,
konusunun sınırları dışına çıkarak gezip gördüğü yerlerdeki milletler, bunların âdetleri, gelenekleri, idare
şekilleri hakkında bilgi vererek, eseri genel bir tarih kitabı niteliğine kavuşturmuştur (Memiş,1993,s.14).
Kaynak gösteren, olaylarla ilgili farklı versiyonları da belirten eserindeki "hikâyeci" hayal gücünün payı,
tartışmaya açılmış olsa da Herodotos, bugünkü anlayışa yakın tarih eseri kaleme alan, dünya düşünce tarihindeki
ilk yazardır(İplikçioğlu,1997,s.356). Görgü tanığı raporlarına ve gezilerden edindiği kendi gözlemlerine
dayanarak yazmıştır. Geçmişi Avrupa ile Asya arasındaki muazzam çekişmenin penceresinden
görmüştür(Davies,2006,s153).
Herodotos, eserinde "yıllık" ya da "kronik" çerçevesinin dışına çıkıp tarihi bilimsel bir araştırma konusu olarak
ele aldığı için tarih biliminin kurucusu "tarihin babası" sayılabilir. Fakat noksansız ve yanlışsız bir eser ortaya
koyduğu da iddia edilemez. Tanrılara ve olağanüstü güçlere büyük yer ayırmakta, kronolojiye yeter derecede
önem vermemekte, hiç görmemiş olduğu yerleri bazen gezmiş ve görmüş gibi tanımlamaktadır. Bir tarihçi için
en önemli şart olan tarafsızlığı birçok hallerde koruyamamış, Perikles ve çevresinin etkisi altında Atina'nın
rolünü
büyütmüş,
başka
şehirlerin,
meselâ
Korint'in
yararlığını
yeter
derecede
belirtmemiştir(Mansel1999,s.353vd). Çok sayıda hayali ve eğlendirici hikâyeleri kaydettiğinden ve bu
hikâyeler bazen çok uzadığından okuyucu ana temayı kaçırabilmektedir(Demir,2005,s.61). Herodotos yazdığı
tarih kitabının dayanaklarını toplamak için çeşitli yöntemlerden yararlanmıştır. Gittiği yerlerde halk ağzından
anlatılanları toplamış, ileri gelen kişilerle görüşmüş; bilginlerle ilişki kurmuş; resmi yazıları incelemiştir.
Ülkelerin gelenek ve törelerini araştırmış, bir anıtın sırrını çözmek için yolunu değiştirmiş, araştıran, inceleyen
ve anlayan uyanık bir gözle olaylara, insanlara, anlatılara bakıp, insanların karakterlerini tanıyarak, gördüklerini
tabletlerine dikkatle not etmiş ve çeşitli bilgileri toplamıştır. Eseri, arkeoloji, folklor ve tarihi hep birden
içermiştir(Erhat,1973,s.13).
Herodotos genelde kullandığı sözlü kaynakların eleştiriye açık olduğunun bilincinde olduğundan, tapınaklardaki
yazılı belgelerden de yararlanarak özellikle kendisinin de gezip gördüğü ve tarihsel bir gerçek olarak kabul ettiği
Aigyptos
(Mısır)
geleneğinin
güvenilirliğini
ortaya
koymak
için
rasyonel
yöntemlere
başvurmuştur(Demir,2005,s.59). Herodotos, eskiden bir logograph idi. Ancak onu Hekataios dışında,
logograph'lardan ayıran ve daha başka bir yayılım alanına sokan şey, kitabında yansıyan kavrayış
üstünlüğüdür(Ökmen,1973,s.15). Kendisi yeri geldiğinde gerçekleri tam olarak ortaya koymayı beceremediğini
veya gerçek bir sebebe emin bir şekilde atıfta bulunamadığını kabul etmekten geri kalmamıştır. Sonuçta;
Herodotos anlattığı bazı hikâyelerin gerçek dışılığının bilincinde olup, sözlü geleneği kullanırken sadece
bildiklerini aktardığını söylemiş; sonuçlarını okuyucuya bırakmıştır. Belli bir konuda kuşku duyarak
kaynaklarının güvenilirliği arasında ayırım yapmış, bazen yanlış da olsa delillerle kendi rasyonel açıklamasını
getirmeye gayret ederek yanlış olduğu bariz olan sözlü kaynaklarını istihzâlı bir şekilde
reddetmiştir(Demir,2005,s.69). Herodotos'ta, tam olmamakla beraber, eleştirici bir duygunun başladığını
görmekteyiz(Memiş,1993,s.16).Yazılı kaynakların sağladığı imkânla gerçek hikâyeyi mithos olandan ayırma
teşebbüsü içinde olduğu söylenebilir. Hellas merkezi dışına taşan daha geniş bir dinleyici kitlesine hitap etmek
için değişik kültürlerden ilginç veya gerçek dışı hikâyelere eserinde yer verme gereği duymuştur. Herodotos’un
eseri mitoloji ve tarihi ve hatta bir dereceye kadar şiir ve nesiri kapsamaktadır. Bu da onun eserine zevkle
okunacak bir değer kazandırmıştır. Gerçek dışı hikâyelere bilinçli olarak daha fazla yoğunluk vermek zorunda
olduğu ilk dört kitabından sonra, yani kronolojik olarak geçmişten yakın zamana gelirken anlattıkları doğal
olarak daha bir doğruluk kazanmaktadır. Buradaki zorluk onun aktardığı mitoloji içindeki tarihsel gerçekleri
ortaya koymada yatmaktadır. Bunun için Herodotos’un eserini bir bütün olarak kavrama yeteneğine sahip bir
okuyucu olmak gerekmektedir. Arkeolojinin 19.yy’dan itibaren Aigyptos, Persia ve Orta Doğu’nun geri
kalanına yayılmasıyla birlikte, Herodotos’un görkemli hikâyelerinin uydurma olmadığını gösteren deliller yavaş
yavaş ortaya çıkmıştır(Demir,2005,s.71,76,77).

303

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

3-THUKİDİDES’İN TARİH YAZIM TEKNİĞİ
Thukidides (MÖ. 460-400), gerçek tarihçilik ve gerçek tarih yazarlığı tutumunun yaratıcısıdır. Eskinin yerine
yenisini getirir, sebeplerin araştırılmasını, tarihî eleştiriyi, bütün yönleriyle bilimsel tarihî tutumu, derinliği, ayrı
ayrı gerçeklerin tam olarak gün ışığına çıkarılmasına yönelen anlayışı getirmiştir. Yunan dünyasında mitosun en
büyük cellâdı olmuştur(Szerb,1979,s.235,236). Öğretici Tarih Yazıcılığı ve Anlayışının batıda bilinen en eski
temsilcisi olmuştur. Bazılarına göre, yer ve zaman mefhumlarını kullanmış olduğundan o ilk gerçek tarihçidir(Özçelik
1993,s.84,85). Geçmişi açık bir şekilde göz önüne getirmek ve gelecek nesillere ibret dersi vermek amacıyla,
"Peloponez Savaşları" adlı eserini kaleme almıştır. Thukidides'e göre, ancak bizzat görülen ve baştan geçen
olaylar doğru yazılabilirdi. "Tarihçinin görevi, kendi müşahede ve haber toplama kabiliyetini mihenkten
geçirerek tamamlamak ve sonuçları inceleyerek, hatıra aldanışlarını ve parti taraftarlıklarını gidermek ve
objektif olarak yazmaktır". Olayların sebep ve sonuçlan üzerinde durup, tarihî bilgileri, yaşayan topluluk hayatına uygulamak isteyen ilk yazar olarak tanınmıştır(Memiş2005,s.53vd). Kronoloji çerçevesine yerleştirdiği
olayları sadece anlatmakla yetinmemiş, aynı zamanda açıklamak istemiştir. En önemli olayları belirtmek,
ayrıntılardan arıttıktan sonra öz şekillerinde göstermek için çalışmıştır. Kaynakları esaslı bir eleştirmeden
geçirmiş, göz ya da kulak tanıklarının verdikleri bilgiler arasındaki ayrılığı psikolojik çözümlemelerle ortadan
kaldırmağa çalışmış, kasdî olan ve olmayan yanlışlık kaynaklarını daima göz önünde bulundurmuştur.
Thukidides eleştirici tarih araştırmalarının babası olarak kabul olunabilir. Olayların tespiti onun için yalnız bir
araçtır. Onun asıl amacı bu olayları aydınlatmak, akıl ve mantıkla açıklamaktır. Bunlara dair kişisel hükümler
yermekten mümkün olduğu kadar çekinmiştir. Olayların birbiriyle olan ilişkilerini belirlemeye, gerçek nedenleri
görünür nedenlerden ayırmaya önem vermiştir(Mansel1999,s.355,356).
Thukidides’in yazıları(nesri) kolay okunan bir yazı değildir, anlatım biçiminin büyük bir tat verdiği söylenemez.
Cümlelerini büyük bir özenle kaleme alır. Onun zamanında mitos yok olmaya başlamış ve yerini hitabet
almıştır. Avrupa'da tarih yazarları da XVIII. yüzyıla kadar Thukidides'i takip etmişler ve tarihî hikâyelerini
nutuklarla süsleyerek tamamlamışlardır(Szerb,1979,s.236,237).
Thukidides gelmiş geçmiş en politik tarih yazıcısıdır. Neden-sonuç ilişkisinin sistematik analizini yapmış;
belgeler ve bilimsel tezler aktarmış ve başkahramanların birbirine benzer söylevlerinde alabildiğince tarafsız
görünen hikâyesini öznel görüşüyle enjekte etmek için harika bir yöntem bulmuştur(Davies, 2006,s153 ).
Tarihsel monografyanın da yaratıcısıdır. Tarihi yayılmacı güçlerin ortaya çıkardığı bir sonuç olarak kavrayan
rasyonalist bir anlayışa sahip olan Thukidides aynı zamanda siyasal tarih yazımının ilk örneği olan bu eserinde
kronolojiye özen göstermiş, yalnızca olayları anlatmakla yetinmeyerek, onları yaratan nedenler ve aralarındaki
bağlantılar üzerinde durmuş ve modern tarih biliminin temellerini de atmıştır(İplikçioğlu,1997,s.55).
Thukidides olayların sadece nedenini aramakla kalmamış, onları eleştirmiştir. Bu bakımdan eleştirici tarihçiliğin
kurucusu olarak kabul edilir. Savaşın görünürdeki nedenleriyle gerçek nedenlerini araştırmış ve ortaya koymuş,
siyasal kuvvetlerle askerî kuvvetlerin birbirleriyle çarpışmasını, tesadüflerin olayların meydana gelişindeki
rolünü belirtmiş, fakat hiç bir zaman, Herodotos'un yaptığı gibi, doğaüstü kuvvetlere eserinde yer vermemiştir.
Eserini konu ve zaman bakımından kesin olarak sınırlamış ve bu sınırın dışına hiçbir zaman çıkmamıştır. Yazılı
kaynakları büyük bir titizlikle incelemiş, göz ve kulak şahitlerinin ifadelerini birbirleriyle kontrol etmiş,
aralarındaki çelişkileri belirlemeye çalışmış ve böylece, eleştirici tarihçiliği kurmuştur. Yazar, sadece gerçeği
bulmak için çalışmış, olayları tarafsız olarak incelemiştir. Thukidides'in üslubu da mükemmeldir. Cümleleri kısa
ve güzel olup, anlaşılması kolaydır. 8 kitaptan oluşan eserini, kendi ağzından anlatarak yazmış, yalnız komutan
nutukları gibi kısımları, onların ağzından nakletmiştir(Memiş,2005,s.16).
4. SONUÇ
Eski çağın en önemli tarihçileri arasında sayılan ve tarih yazıcılığının öncüleri olarak kabul edilen klasik
Yunan (Hellen) tarihçilerinden olan Herodotos ve Thukidides’in tarih yazım teknikleri bakımından
değerlendirilmesinde dikkati çeken unsurların başında temsil ettikleri tarih yazım şekilleri gelir. Herodotos
tarih yazım tekniklerinden Hikâyeci (Nakilci) diğer söylenişi ile Rivayetçi tarihin en önemli temsilcisi olarak
görülmektedir. Meydana getirdiği eserini yazarken birçok bölgeyi gezmiş ve bu sırada gördüğü yerlerdeki
insan topluluklarının örfleri, adetleri ve ekonomik siyasal, sosyal yaşamları ile ilgili bilgiler vermesi, ayrıca
coğrafi özellikleri bakımından da tanıtmaya çalışması eserini hem zenginleştirmiş hem de geniş kapsamlı
olmasına vesile olmuştur. Herodotos ders vermek için kendi uydurduğu bazı hikâyelere bilinçli olarak
eserinde yer vermiştir. Gezip gördüğü yerlerde özellikle Yunanistan’ın dışına taşan geniş bir dinleyici
kitlesine hitap etmek için değişik kültürlerden ilginç veya gerçek dışı hikâyelere eserinde yer verme gereği
duymuştur. Sözlü anlatıma uygun olarak gerçek veya gerçek dışı olsun her türlü farklı görüş açısını etkileyici
ve eğlendirici bir şekilde ortaya koyduğu görülmektedir. Herodotos’un eserinin mitolojiyi ve tarihi birlikte
aktarırken şiir ve nesir gibi edebi sanatları da içerecek şekilde anlatması eserin zevkle okunacak bir hale
gelmesine sebep olmuştur. Gerçek dışı hikâyelere bilinçli olarak daha fazla yoğunluk vermek zorunda olduğu
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ilk dört kitabından sonra, yani kronolojik olarak geçmişten yakın zamana gelirken anlattıkları doğal olarak
daha bir doğruluk kazanmaktadır.
Eseri incelerken karşılaşılacak zorluk onun aktardığı mitoloji içindeki tarihi gerçekleri ortaya koymakta
yatmaktadır. Eserinde verdiği bilgiler hem kendi gözlemlerine dayanmış hem de gezip gördüğü yerlerdeki
insanların anlattıklarına dayanmıştır. Ancak İnsan toplulukları hakkında bilgi verirken efsanelerle, destanlarla
gerçek olayları karışık anlatması, Mitolojik olaylarla gerçeklerin birbirine girmesine sebep olmuştur. Eserini
yazarken tarafsızlığını koruyamaması, Yunanlıların dışındaki herkese Barbar olarak görmesi Pers Yunan
savaşlarında Yunanlıları ön plana çıkarması ve kaynakları analizde ve incelemede titiz davranmaması, duyduğu
her şeyi yazması ve bazan abartıya kaçması gibi eleştirilere maruz kalabilir.
Herodotos kendi döneminin şartlarında bilimsel olarak çözülmesi zor olan olayların anlatılmasında yanlışlıklara
yol açsa da delillere dayalı tarihi gerçekleri ortaya çıkarıp dinleyicisine sunmaya çalışmış. Bunun yanında
kendisi yeri geldiğinde gerçekleri tam olarak ortaya koymayı beceremediğini veya gerçek bir sebebe emin bir
şekilde atıfta bulunamadığını kabul etmekten geri kalmamıştır. Herodotos anlattığı bazı hikâyelerin gerçek
dışılığının bilincinde olup, sözlü geleneği kullanırken sadece bildiklerini aktardığını söylemekte; sonuçlarını
okuyucuya bırakmakta; belli bir konuda kuşku duyarak kaynaklarının güvenilirliği arasında ayırım yapmakta;
bazen yanlış da olsa delillerle kendi rasyonel açıklamasını getirmeye gayret etmekte ve yanlış olduğu bariz olan
sözlü kaynaklarını istihzâlı bir şekilde reddetmektedir. Bütün bunlara rağmen eserinde yer ve zaman
mefhumunu belirtmesi, Birçok bölgeyi bizzat gezip notlar tutması ve eserine Historia adını vererek Tarih ilmine
yaptığı katkılar onun tarihçi Çiçero tarafından tarihin babası olarak değerlendirilmesine vesile olmuştur.
Thukidides, yazım tekniği olarak Öğretici (Pragmatik)tarih diye nitelendirilen alana uygun olarak yazmıştır.
Yazdığı eserinde, olayların sebep ve sonuçlan üzerinde durmuştur. Bu yüzden, tarihî bilgileri, yaşayan topluluk
hayatına uygulamak isteyen ilk tarihçi olarak tanınmış ve modern tarih biliminin temellerini atmıştır. Geçmişi açık
bir şekilde göz önüne getirmek ve gelecek nesillere ibret dersi vermek amacıyla, eserini yazmıştır. Thukidides
otantik adı bulunmayan Peloponnesos savaşı tarihini yazarak tarihsel monografyanın da yaratıcısı olmuştur. Siyasal
tarih yazımının ilk örneği olan bu eserinde kronolojiye özen göstermiş, yalnızca olayları anlatmakla yetinmeyerek,
onların nedenleri ve aralarındaki bağlantılar üzerinde durmuştur. Neden-sonuç ilişkisinin sistematik analizini
yapmış; uzun belgeler ve bilimsel tezler aktarmış, kaynakları esaslı bir eleştirmeden geçirerek göz ya da kulak
tanıklarının verdikleri bilgiler arasındaki ayrılığı psikolojik çözümlemelerle ortadan kaldırmaya çalışmıştır.
Thukidides, yazılı kaynakları büyük bir titizlikle incelemiş, bizzat görgü şahitleri ve duyduklarını anlatan
şahitlerin ifadelerini birbirleriyle kontrol etmiş, aralarındaki çelişkileri belirlemeye çalışmış ve böylece, eleştirici
tarihçiliği kurmuştur. Sadece gerçeği bulmak için çalışmış, olayları tarafsız olarak incelemiştir. Thukidides'in
üslubu da mükemmeldir. Cümleleri kısa ve güzel olup, anlaşılması kolaydır. Sekiz kitaptan oluşan eserini, kendi
ağzından anlatarak yazmış, yalnız komutan nutukları gibi kısımları, onların ağzından nakletmiştir. Thukidides,
Tabiatüstü olağan dışı olay ve kuvvetlere yer vermemiştir, eserini konu ve zaman bakımından kesin olarak
sınırlamış ve bu sınırın dışına hiçbir zaman çıkmamıştır. Thukidides içinde yaşadığı olayların tarihini yazmıştır.
Bir gözlemci olarak politik ve askeri faaliyetlere önem vermiştir.
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BİR ÖĞRETİM TASARIMI; ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN “KARAKTER EĞİTİMİ”
AN INSTRUCTIONAL DESIGN; “CHARACTER EDUCATION” FOR HIGHER
EDUCATION STUDENTS
Nida Temiz1
Özet
“Karakter eğitimi” kavramının çeşitli tanımları vardır. Bu çalışma için “karakter eğitimi,” toplumun ihtiyaç duyduğu
özellikleri bireylerin edinmelerini sağlayan eğitimdir. Literatür taraması “karakter eğitimi” kavramının yeni bir kavram
olmadığını, “karakter eğitimi” ile aynı ya da benzer kazanımları amaç edinmiş “ahlak eğitimi,” “değerler eğitimi” gibi
eğitim yaklaşımlarının varlığını ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra, literatür taraması, Türkiye’de “karakter eğitimi”
kavramının reklam ve araştırma amaçlarıyla çoğunlukla ilköğretim seviyesinde kullanıldığına işaret etmektedir. Oysa
güncel hayat içindeki sağlıklı bir toplum için “karakter eğitimi” eğitimin tüm seviyelerinde zorunlu bir eğitim olmalıdır.
Bu kapsamda, bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencileri için bir öğretim tasarlayarak yükseköğrenim için bir karakter
eğitimi örneği sunmaktır. Ayrıca bu çalışma bu öğretimin öğrencilerin “karakter eğitimi” ve kendi karakterlerine
yansımaları hakkındaki görüşlerini ortaya koymayı da amaçlamaktadır. Bu öğretim eklektik bir model üzerine
tasarlanmıştır. Öğretim araştırmacı tarafından 10 hafta da tamamlanmıştır. Çalışmanın katılımcıları kolay ulaşılabilir
örneklem metodu ile ilköğretim bölümü öğrencilerinden oluşmuştur. Nitel veri açık uçlu anket, görüşme ve gözlem yoluyla
2012 – 2013 akademik yılı bahar döneminde toplanmıştır. Bu eylem araştırmasında toplanan veri, nitel veri analizi ile
analiz edilmiştir. Sonuçlar, öğrencilerin özellikle demokratik olmak, sorumluluk almak ve gerçekleştirmek, saygı duymak
özelliklerini öncelikli temel olarak işaret ettiklerini göstermektedir. Bunun yanı sıra, sonuçlar öğrencilerin “karakter
eğitimi” öğretiminin kendi karakterleri üzerinde etkili ve verimli olduğunu düşündüklerini de işaret etmektedir. Ayrıca
sonuçlar öğrencilerin “karakter eğitimi” uygulamaları için çeşitli önerileri olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar sözcükler: Karakter eğitimi, öğretim tasarımı, yükseköğrenim
Abstract
There are various definitions of “character education.” For this study, the meaning of “character education” is an
education makes individuals gain important traits needed by the society. The literature review points out that the term
“character education” is not a new concept, there are many educational approaches indicating the same or similar outcomes
aimed by the “character education” such as “moral education,” “values education” etc. Besides, the literature review
indicates that “character education” is widely used at elementary school level in terms of both advertising and research
purposes in Turkey. The fact remains that “character education” should be a compulsory at all levels of education for the
health of the society in the contemporary life.
In this regard, the purpose of the study is to present an example of character education for higher education students by
designing an instruction for university students. The study also aims to reveal the implications of the instruction on the
students in terms of their views about “character education” and their own characters. The instruction was designed on the
basis of an eclectic model. Duration of the instruction implemented by the researcher was 10 weeks. Based on the
convenience sampling method, the participants of the study were comprised of the students studying in the primary
education program. The qualitative data of the study were gathered through open ended questionnaire, interviews and
observation during the spring semester in 2012 – 2013 academic year. The data gathered in this action research was
analyzed qualitatively. The results implied that the undergraduates indicated the characters especially being democratic,
taking responsibility, respect were considered on a preferential basis. Moreover, the results indicated that the
undergraduates thought that the character education instruction was effective and efficient on the participants’ characters.
The results also displayed that the undergraduates made various suggestions to implement character education.
Keywords: Character education, instructional design, higher education

1. GİRİŞ
Literatürde çeşitli “karakter eğitimi” tanımları bulunmaktadır. Karakter alanı etik ve etik davranışlar ile
ilgilenir ve bu yüzden eğitimciler bu alanı “ahlak eğitimi,” “değerler eğitimi” gibi isimlendirmişlerdir (Howard,
Berkowitz, Schaeffer, 2004). Howard ve diğerleri bu terminolojik problemin sebebini karakter eğitiminin hem
tüm alana hem de üç temel yaklaşımdan birine işaret edebildiğinden olduğunu ve bu üç temel yaklaşımın da; (1)
İyiliği istemeyi vurgulayan “duyarlılık yaklaşımı,” (2) iyiliği bilmeye önem veren ve “ahlak eğitimi” kavramını
kullanmaya eğilim gösteren “bilişsel – gelişimsel yaklaşım,” (3) iyiyi yapmaya odaklanan “geleneksel
yaklaşım” olarak belirtmektedirler (2004).
Berkowitz ve Bier de karakter eğitiminin yeni olmadığını ve hatta geçmişinin Socrates’e kadar uzanacağını
belirtmişlerdir (2004). Karakter eğitimi kavramı ile kutsal kitap, ordu, yasa gibi temel ilgi alanının değerlerin,
iyiliğin, etiğin olduğu her yerde karşılaşmak mümkündür. Bu kapsamda Casebeer’in söyledikleri karakter
1
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eğitimi ile orduda da karşılaşıldığına örnek teşkil etmektedir. Caseebeer (2006), Aristo ve Plato’yu çalışan
erdem kuramının temelini oluşturan metinlerin karaktere ilham verdiğini, çoğu karakter gelişimi
uygulamalarının ordu içinde bulunduğunu belirtmektedir. Yine karakter eğitimi ile yasada da karşılaşıldığını
destekleyen bir örnek de Glanzer ve Milson’ın çalışmasıdır. Glanzer ve Milson original adı “Legislating the
Good; A Survey and Evaluation of Character Education Laws in the United Stated” olan “İyiyi Yasalaştırmak –
Birleşik Devletlerde ki Karakter Eğitimi Kanunlarının Değerlendirilmesi” çalışmasında karakter eğimini
kanunsal eğilimler içinde analiz etmiş ve değerlendirmişlerdir (2006). Ayrıca eğitim yoluyla gençlerin ahlak
karakterini şekillendirmeye politik girişimin uzun bir tarihi olduğunu da belirtmişlerdir (2006).
Uygulamada, karakter eğitimi bir hadiseye tepki olarak ortaya çıkabilir. Örneğin; Rachel’s Challenge adlı
karakter eğitimi programı öğrencilerin birbirlerine sevecen ve nazik davranmaya yönlendirme amacı ile 1999 da
Colorado, Columbine de 12 çocuğun ve bir öğretmenin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı okul saldırısına
tepki olarak ortaya çıkmıştır (Hollingshead, Crump, Eddy, & Rowe’dan aktaran Hollingshead, 2009). Ancak
karakter eğitiminin ortaya çıkışı böyle bir olayla sınırlı değildir. Smith (2013), karakter eğitiminin ABD’de
kamu eğitim sisteminin ilk yıllarından beri okullaşmanın bir parçası olduğunu belirtmekte ve dini vurgulu ahlak
gelişimi ile başlayan karakter eğitiminin zamanla daha seküler olan “değerleri açıklığa kavuşturma yaklaşımı,”
“ayın sözcüğü yaklaşımı,” gibi yaklaşımlarla ve son olarak da “sosyal duygusal öğrenme” yaklaşımlarıyla
devam etmekte olduğunu vurgulamaktadır.
Literatürün de vurguladığı gibi karakter eğitimi isim ve uygulayıcı değiştirse de amacı açısından çağdaş bir
hayat içindeki toplumun sağlığı için gerek duyulmuş ve yerini almıştır. Özellikle ülkemizde “karakter eğitimi”
kavramına ve uygulamalarına ilköğretim seviyesinde daha çok rastlansa da eğitimin tüm seviyelerinde olması
gereken bir eğitimdir. Bu çalışmanın da temel amacı üniversite öğrencileri için bir öğretim tasarlayarak
yükseköğrenim için bir karakter eğitimi örneği sunmaktır. Bunun yanı sıra bu öğretimin öğrencilerin “karakter
eğitimi” ve kendi karakterlerine yansımaları hakkındaki görüşlerini ortaya koymayı da amaçlamaktadır.
2. YÖNTEM
Çalışma eylem araştırması olarak nitel bir araştırmadır.
Amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi kullanılarak, çalışmanın
katılımcılarını ilköğretim bölümü son sınıftan 19 öğrenci oluşturmuştur.
Çalışmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formatında hazırlanmış sorularla katılımcı öğrencilerle
yapılmış görüşmelerden, araştırmacı tarafından uygulamada yapılan gözlemlerden, açık uçlu soruları da
kapsayan çalışmanın başında ve sonunda öğrencilere uygulanan anketten toplanmıştır.
Toplanan verilerin analizi dört aşamada yapılmıştır; (1) verilerin kodlanması, (2) temaların oluşturulması, (3)
verilerin organize edilmesi, (4) bulguların yorumlanması.
Karakter eğitimi öğrenim tasarımı dört aşamada gerçekleştirilmiştir; (1) Özelliklerin öğrencilerle birlikte
belirlenmesi, (2) Etkinliklerin belirlenmesi, (3) Uygulamanın gerçekleştirilmesi, (4) Değerlendirme.
2012 – 2013 bahar döneminde gerçekleştiren çalışma aşağıdaki tabloda özetlendiği gibi 10 hafta sürmüştür.
Araştırmacı aynı zamanda dersin öğretim elemanıdır ve uygulamaları kendisi yapmıştır.
Tablo1. Çalışma süreci
Hafta
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Konu
Öğrencilere anket uygulaması ve Karakter eğitimi hakkında kuramsal bilgi
Karakter eğitimi hakkında kuramsal bilgi ve Karakter eğitimi öğretimindeki odak özelliklerin belirlenmesi
Karakter eğitimi uygulamaları hakkında kuramsal bilgi
Demokratik olma özelliği
Sınıf başkanı seçimi adlı etkinlik ile en çok oy alan başkan ve diğer tüm oy alanların da oy oranlarında sınıfla
ilgili görev alması
Saygı duyma özelliği
Yaşlı ve hastalara saygı adlı etkinlikle toplu taşıma araçlarında yer ayrılması ve yer verilmesi drama ile empati
çalışması
Karakter eğitimi uygulamaları hakkında kuramsal bilgi
Sorumluluk alma ve gerçekleştirme özelliği
Geçmişte hatalı olduğunu düşünerek özür diledikleri bir olayı sınıfla paylaşma ve ardından ne farklı olsaydı
özre gerek kalmazdı düşünülerek drama çalışması ile özrün sebebindeki gerçekleştirilmeyen sorumluluğu
anlama
Karakter eğitimi uygulamaları hakkında kuramsal bilgi
Karakter eğitimi uygulamaları hakkında kuramsal bilgi
Öğrencilere anket uygulanması ve Öğrencilerle görüşme yapılması
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3. BULGULAR
3.1 Uygulama Öncesi ve Sonrası Karakter Eğitimi Tanımları
Öğrencilere uygulama öncesinde uygulanan açık uçlu anketten edinilen verilerin analizine göre altı öğrenci
“karakter eğitimi” kavramını daha önce duyduğunu ifade etmiştir. Diğerleri ise hiç duymadıklarını
belirtmişlerdir. Veri analizi bu altı öğrencinin tanımlamalarının istendiği bölüme tam bir tanım yapmadıklarını
ancak nerede ve nasıl duydukları ile içeriği hakkındaki tahminlerini belirtiklerini göstermektedir. Bu kapsamda
yazdıkları şöyledir;
“Bir kolejin internet sitesinde görmüştüm. Tanımını ve içeriğini bilmiyorum.” (ogr.2)
“Bir yakınımın kuzeninin gittiği kolejde uygulanıyor. Herhalde dini değerleri veriyorlar.” (ogr.7)
“Bir gazetede haber olarak görmüştüm ama okumadım, tanımını bilmiyorum.” (ogr.8)
“Kolejlerin sitelerinde reklam gibi görüyorum, sanırım dini içeriği var.” (ogr.14)
“İngilizce bir kitabın adında görmüştüm. Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili olabilir.” (ogr.17)
“Sınıf öğretmenliğinde okuyan bir arkadaşımdan duydum. Tanımını bilmiyorum ama sorumluluk gibi
özelliklerin eğitimi galiba.” (ogr.19)
Tüm katılımcı öğrencilerin uygulama sonrasında aldıkları açık uçlu anketin karakter eğitimi tanımı ile ilgili
olarak verdikleri cevabın analizi sonucu öğrencilerin hepsinin “karakter eğitimi” tanımı olduğu ortaya
çıkmaktadır. “Karakter eğitimi” kavramını daha önce duyan altı öğrencide içinde olmak üzere 14 tanesinin
birbirine yakın tanımlarından ortak ifadeleri ile şu ortak tanıma varılmaktadır; bireyin hem kendisinin hem de
içinde bulunduğu çevrenin huzur ve mutluluğu için sahip olması gereken özelliklerin eğitim yoluyla
edindirilmesi, hatırlatılması ve açığa çıkartılmasıdır. Bu kapsamda birkaç öğrencinin tanımları şöyledir;
“Uygulamalar sonucunda kendi tanımım; kişinin bireysel ve sosyal açıdan mutlu olması için sahip olması
gereken özelliklerin kişiye yüklendiği eğitim sürecidir…” (ogr.5)
“Aslında her insanın içinde olan ama bir sebeple bastırılmış ya da unutulmuş özelliklerin insanın kendi ve
çevresinin huzuru için açığa çıkartıldığı eğitim…” (ogr.9)
“Bireysel ve sosyal huzur ve mutluluk için herkesin sahip olması şart olan özelliklerin verilmesidir…” (ogr.16)
Beş öğrencinin de karakter eğitimini uygulamada edindikleri özellikleri kullanarak tanımladıkları
görülmektedir. Bunlardan iki öğrenci uygulamada ki demokratik olma özelliğinden çok etkilendiklerini ve
karakter eğitimini demokratik olmayı öğreten eğitim olarak tanımlarken, üç öğrenci de saygı duymayla ilgili şu
tanımları yapmışlardır;
“Saygı duymak gibi zor bir özelliği edindiren eğitimdir.” (ogr.4)
“Dünya için en önemli insan özelliği saygıyı öğreten eğitim uygulamasıdır.” (ogr.10)
“Saygıyı öğrendiğim eğitimdir.” (ogr. 11)
Öğrencilerle uygulama sonrasında gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerde daha önce karakter
eğitimini duyan altı öğrenciye uygulamadan önce duymuş oldukları kavramın tanımını yapmadıkları ve içeriği
ile ilgili tahminde bulundukları hatırlatılarak tanım ve içerik hakkında uygulama sonrasındaki görüşleri
sorulmuştur. Öğrencilerden daha önce dini içerikli olduğunu düşünen iki öğrencinin ikisi de dini içerikle
sınırlandırılamayacak kadar kapsamlı bir eğitim olduğunu anladıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca bu
öğrencilerden biri şunu ifade etmiştir;
“…Aslında karakter eğitimindeki her bir özellik tüm kutsal dinlerde de, iyiyi, doğruyu, güzeli işaret eden tüm
insanlık öğretilerinde de övülmüş ve vurgulanmıştır. Karakter eğitimi bu yüzden iyinin, güzelin övüldüğü her
yerle ilişkidir.” (ogr.7)
Benzer şekilde sosyal bilgilerle ilişkili olduğunu düşünen öğrenci de karakter eğitiminin tek başına sosyal
bilgiler dersinin konusu olmayacağını anladığını ifade etmiştir.
3.2 Özelliklerin Belirlenmesi ve Edinilme Seviyesi
Öğrencilere ikinci hafta karakter eğitimi hakkında bilgi verilmiştir. Ardından kendilerinin öğrenci olacağı bu
karakter eğitimi sürecinde işleyecekleri özellikler tartışma yoluyla belirlenmiştir. Bu tartışma sürecinde öğretim
elemanı öğrencilerden hangi özelliklerin işlenmesi gerektiğini nedeni ile birlikte belirtmelerini istemiş ve
tahtaya listelemiştir. Gözlem notlarının analizi sonucu belirtilen özellikler ve nedenleri aşağıdaki tablo ile
özetlenmiştir.
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Tablo2. İşlenmesi İstenilen Özellikler ve Nedenleri
Belirtilen Özellikler
Saygı duymak (9 ogr.)

Demokratik olmak
(6 ogr.)

Nedenler
İçselleştirilmiş saygı duymayı, içten gelerek saygı duymayı öğrenmeye ihtiyacımız var. (7 ogr.)
Yaşlıya saygı, çocuğa saygı, akrana saygı gibi birden çok özellik kapsıyor ve buna ihtiyacımız var.
(2 ogr.)
Bireysel de toplumsal ihtiyacımız var. (4 ogr.)
Tam ne olduğunu öğrenmeye ve olabilmeye ihtiyacımız var. (2 ogr.)

Sorumluluk almak ve
gerçekleştirmek
(3 ogr.)

Çevreden bizim yaşımız için sorumluluk duymadığımızı sık duyduğumuz için. (2 ogr.)

Duyarlı olmak (1 ogr.)

Her şey duyarlı olmakla başladığı için. (1 ogr.)

Yardımsever olmak
(1 ogr.)
Adil olmak (1 ogr.)

Giderek bu özelliği yitirdiğimiz için. (1 ogr.)

Gerçek sorumluluk almamız gerektiğinde edinmiş olmak için. (1 ogr.)

Toplum olarak buna en çok ihtiyacımız olduğu için. (1 ogr.)

Belirten öğrenci sayısı: (xogr.)

İlk ders sonunda katılımcı öğrencilerle zaman kısıtlılığını da göz önüne alarak en çok ifade edilen üç özellik
seçilmiştir; saygı duymak, demokratik olmak, sorumluluk almak ve gerçekleştirmek. Uygulama sonucunda
katılımcı öğrencilere uygulanan açık uçlu anketin işlenen özellikleri kendilerinin edinmeleri açısından 1(hiç
edinmedim) – 4 (edindim) arasında derecelendirmeleri ve verdikleri dereceyi yazarak açıklamaları istenmiştir.
Anketin bu kısmından edinilen verinin analizi aşağıdaki tablo ile özetlenmektedir.
Tablo3. Öğrencilerin Özellikleri Edinim Derecelendirmeleri
İşlenen Özellik
Saygı duymak
Demokratik olmak
Sorumluluk almak
ve gerçekleştirmek

1 (hiç edinmedim)
1 öğrenci

2
3 öğrenci
1 öğrenci
2 öğrenci

Derecelendirme
3

4 (edindim)
15 öğrenci
18 öğrenci
17 öğrenci

“Saygı duymak” özelliğini edindiğini düşünen öğrencilerin açıklamalarının analizi hepsinin etkinliğin
etkileyiciliğini dile getirdiğini ve örnek olay üzerinden yaşayarak saygı duyulacak kişilerle empati kurmanın
edinmelerinde başrol oynadığını belirttikleri ortaya çıkmıştır. Öğrencilerden biri bunu şöyle ifade etmektedir;
“Kesinlikle bu özelliği karakter eğitimi öncesinde tam taşımadığımı anladım. Örnek olay içinde iyi bir senaryo
da saygı duymayı hissetmek önemliydi. Şimdi toplu taşıma araçlarında yaşlılara saygı duyarak ve hastaları
anlayarak yer verirken buluyorum kendimi.” (ogr.3)
Hiç edinmediğini belirten bir öğrenci özelliğin işlendiği derslere katılmamış olduğunu belirtmiştir. Edinme
derecesini 2 olarak veren üç öğrenci de açıklamalarında bu özelliğin işlendiği derslerden sadece birine
katıldıklarını belirtmişlerdir.
“Demokratik olmak” özelliğini edinme derecesini 2 olarak belirten öğrenci bu özelliğin işlendiği etkinliklere
katılmadığını ancak arkadaşlarından dinleyerek etkilendiğini bu nedenle 2 olarak işaretlediğini ifade etmiştir.
Özelliği edindiğini 4 olarak derecelendiren öğrencilerin açıklamalarının analizi de bu öğrencilerin ortak
belirttikleri bir nokta olduğunu işaret etmektedir. O da uygulama öncesinde demokrasinin bazı boyutlarının
uygulamada olduğu kadar farkında olmadıklarını belirtmeleridir. Bu öğrencilerden ikisi şöyle ifade etmiştir;
“Demokratik olma ile ilgili etkinliği yapmadan önce demokratik olmanın her ortamda çoğunluğun dediğinin ya
da seçtiğinin olduğunu kanıksamıştım. Yurtta televizyonda izlenecek programı bile seçerken demokratik olalım
diyerek oylama yapıyorduk. O zaman benim istemediğim çoğunluğun istediği değilse kendimi rahatsız
hissediyordum. Oysa demokrasi isteklere istenilen oranda cevap verilebilir bir boyutu da içerirmiş. Şimdi sanki
bu boyutu ile içimdeki eksiklik tamamlandı.” (ogr.11)
“Bu zamana kadar arkadaş ortamında ne zaman bir oylama yapacak olsak demokratik olalım diye söze başlardık
ve benim içinde bulunduğum taraf genelde kazanan olurdu. O zaman tamam derdim, üzerinde düşünmezdim
bile. Ama bu etkinlikte demokratik olmanın sadece çoğunluğun yanında ya da içinde olarak başka istekleri
görmezden gelmek olmadığını yaşayarak etkinlikle öğrendim.” (ogr.6)
“Sorumluluk almak ve gerçekleştirmek” özelliğini edinme derecelerini 2 olarak değerlendiren 2 öğrenci bu
özellikle ilgili etkinliklere katılamadıklarını belirtmişlerdir. Ancak arkadaşlarından neler yapıldığını öğrendikleri
için 2 derecesini belirttiklerini ifade etmişlerdir. Bu özelliği edindiğini 4 ile derecelendiren öğrencilerin
açıklamalarının analizi ortak olarak ifade edilen unsurun etkinliğin etkililiği olduğunu göstermektedir. Bu
öğrencilerden üçünün ifadesi şöyledir;
“Aslında bu özellikte dâhil diğer tüm özellikler bünyemde vardı ama etkili bu etkinlikler tamamladı, tam hale
getirdi.” (ogr.18)
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“Yine etkinlikten çok etkilendiğimi düşünerek 4’ü işaretledim. Bence bu etkinliğin etkisini kaybetmeyeceğim ve
böylece de sorumluluklarımı gerçekleştireceğim.” (ogr.12)
“Karakter eğitimi ile işlendiği için yani etkinlikler gerçek yaşam üzerine kurulu olduğundan bu özelliği edindim
ve bu eğitime kadar aldığım ve yerine getirdiğim sorumluluklarında farkında değilmişim anladım.” (ogr.13)
Uygulama sonrası uygulanan açık uçlu ankette “Böyle bir karakter eğitimi sürecinde başka hangi özelliğin
(tek bir özellik yazınız) işlenmesini isterdiniz? Neden?” sorusuna verilen cevapların analizinde dokuz
öğrencinin “doğaya saygı duymak,” altı öğrencinin “adil olmak,” dört öğrencinin “hayvanları korumak”
özelliklerini belirttikleri ortaya çıkmıştır. Analize göre öğrencilerin hepsi belirttikleri özelliklerin toplumsal
olarak ihtiyacımız olan özellikler olduğunu neden olarak göstermişlerdir.
3.3 İşleniş – Öğretimin Uygulanması
İşlenişle ilgili veri gözlem ve görüşme yoluyla elde edilmiştir. Her ne kadar açık uçlu anket yoluyla işlenişle
ilgili direkt veri toplamaya çalışılmamışsa da bir önceki bölüm olan “özellikler” ile ilgili açıklamalarda
öğrencilerin işlenişe dair olan etkinliklerle ilgili olumlu görüş bildirdikleri ortaya koyulmuştur.
Görüşmeler de öğrencilere katıldıkları karakter eğitiminin işlenişini hem bir öğretmen adayı hem de bu
eğitimi almış bir katılımcı olarak değerlendirilmeleri ve varsa önerilerini belirtmeleri istenmiştir.
Görüşmelerin analizi öğrencilerin hepsinin etkinliklere odaklanarak cevap verdiği ortaya çıkmıştır.
Etkinliklerle ilgili görüşlerinin analizi üç alt kategoriye işaret etmektedir; etkileyicilik, kendi deneyimleri ile
katılım, öneriler.
3.3.1 Etkileyicilik boyutu
Veri analizine göre, öğrencilerin çoğu etkinliklerin etkililiğini ifade etmişlerdir. Öğrencilerden birisi bu
kapsamda şöyle demiştir;
“Etkinliklerin hepsi benim için çok etkileyiciydi… Etkilenmeden kastım beni hem duygusal hem de mantıken
ele aldı. Dolayısıyla işlediğimiz özelliğin bendeki varlığı etkinlik öncesi ve sonrasında farklıydı… Daha
fazlaydı. (ogr.12)
Yaşlıların ve hastaların toplu taşıma araçlarında yer istemelerini saygıyla karşılama, kabullenme ve gönüllü
bu saygıyı gösterme ile ilgili bir etkinliğin gerçekleştirildiği gün ki gözlem notlarının analizinden bir başka
öğrencinin etkilenmeyi hiç beklemezken etkilendiğini ve bundan mutlu bir şaşkınlık yaşadığını ifade edişi
gözlem notuna şöyle düşülmüştür;
“Toplu taşıma araçlarında yaşlılara ya da hastalara yer verme konusunda olumsuz bir düşünceye ve davranışa
sahiptim, dersin başında bunu söyledim size. Sınıftakilerin çantaları, montlarını üzerime alırken bir yandan da
inat edip ayakta kalacağım ve yer istemeyeceğim diye düşünürken giderek güçsüz, sıcaklamış ve gerçekten
oturma ihtiyacımı hissettim. Bana yer verildiğinde oturdum ve o an yaşlıları ve hastaları anlamıştım. Çok
etkileyici bir etkinlikti bu… deneyimleyebilmem gerekliymiş ve bu metot çok işe yarayıcı… (ogr.9)
Uygulama öncesi “karakter eğitimi” kavramını bir İngilizce kitap üzerinde gördüğünü ve sosyal bilgiler ile
ilgili olduğunu düşündüğünü ifade eden öğrenci de işlenişle birlikte bu düşüncesinin değiştiğini ve her seviye de
bu eğitimi alabileceğini şöyle ifade etmiştir;
“Karakter eğitimi ile ilgili etkinlikleri hiç deneyimlemeden önce verdiğiniz ilk teorik bilgilerle bu eğitimin
sadece sosyal bilgiler dersi ile ilişkilendirilemeyeceğini anlamakla beraber sadece ilkokul ve en fazla da
ortaokul seviyesinde uygulanabileceğini düşünmeye başlamıştım. Ancak bu yeni oluşan yanılgımda ilk etkinliği
gerçekleştirene kadar sürdü. İlk etkinlikle birlikte kendimde ki etki ile beni içine alması ile düşüncelerimdeki
değişiklikleri yaşadım… Her yaşta eğitimin her seviyesinde öğrenciler bu karakter eğitimini alabilir.” (ogr.17)
Gözlem notlarının analizinin bir diğer sonucu hemen her etkinlik sonrası öğrencilerin sınıftan ayrılırken
birbirleri ile etkinliğin kendilerini ne kadar etkilediğini belirtmeleridir.
3.3.2 Kendi deneyimleri ile katılım
Görüşmelerin analizi sonucunda öğrencilerin çoğunun etkinliklerin kendilerinin var olan deneyimlerinin ya
da örnek olay, drama gibi metotlarla yeni deneyimlerle empati üzerine kurulmuş olmasının “özellikleri”
derinden hissetmelerinde, içselleştirmelerinde ve edinmelerinde en büyük role sahip olduğunu vurguladıklarını
ortaya koymaktadır. Bu kapsamda üç öğrencinin ifadeleri şöyledir;
“…Aldığım karakter eğitiminin ben de işe yaramasının en büyük sebebi etkinliklerin bizim yaşımıza,
deneyimlerimize seslenmesidir.” (ogr.13)
“Çok etkili ve verimliydi çünkü etkinliklerin hepsi ya daha önce yaşadıklarımız üzerinden gidiyor ve kökenini
görmemizi sağlıyor ya da yeni bir yaşantıyı sınıf ortamında deneyimlememize fırsat veriyordu…” (ogr.15)
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“Örnek olay, drama, rol yapma gibi metotların harmanlandığı etkinliklerle özelliklerin bir bakıma yaparak
yaşayarak edinilmesi çok kolaydı ve bir o kadar da eğlenceliydi…” (ogr.8)
İçerik ve etkinliklerle ilgili olarak açık uçlu ankette önerilerinizin kısmına yazılanların ve görüşmelerde de
bu kapsamda önerilerinin sorulması ile birlikte öğrencilerin çoğu bu eğitimin teorik bilgide de belirtildiği gibi
daha uzun zaman sürmesinin ve diğer metotlarında uygulanmasının örneklerini deneyimleme fırsatının
yaratılmasının iyi olacağı yönünde görüş bildirdikleri ortaya çıkmıştır. Bu önerilerden bazıları şöyledir;
“Karakter eğitiminde sadece uygulamada öğrenci olmak değil aynı zamanda da teorik bilgisini vermeniz çok
faydalı oldu. Neyin ne olduğunu anladık ancak tüm metotları deneyimleme şansımız zaman kısıtlılığından
olmadı. Film, gazete vb. materyalleri de kullanıp sonuçlarını yaşamak isterdim. Ayrıca bir özelliği bir etkinlikle
edindik, evet bence çok etkili ve verimli etkinliklerdi ancak bir özellik için birden çok etkinlik olsa nasıl bir
mükemmellik olurdu diye de düşünmeden edemiyorum. Bu yüzden kesinlikle tek dönemlik değil daha uzun
olmalı ders.” (ogr.6)
“Ders tek dönemden daha fazla sürebilir… Anlattığınız tüm metotları ve uygulama yaklaşımlarını geleceğin
öğretmeni olarak görmek ve deneyimlemek isterdim… Böylesine önemli bir eğitim her seviye de zorunlu olmalı
ülkemizde…” (ogr.11)
4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışma amacı olan bir öğretim tasarlayarak üniversite öğrencileri için bir karakter eğitimi örneği
sunmuştur. Öğretim tasarımının değerlendirme aşamasının bir boyutu olarak da düşünülebilecek diğer bir amacı
da bu öğretimin öğrencilerin “karakter eğitimi” ve kendi karakterlerine yansımaları hakkındaki görüşlerini
ortaya koymaktı. Araştırmanın bulguları genel olarak bu öğretimin öğrenciler üzerindeki yansımalarının olumlu
olduğu yönündedir. Ancak çalışmanın sınırlılıklarını da göz önünde bulundurarak bu çalışma ve sonuçları
tartışılmalıdır. Bu kapsamda, çalışmanın her hafta iki ders saati olmak üzere 10 hafta da tamamlanması bir
sınırlılıktır. Şöyle ki, bu sürede katılımcılara hem öğretmen adayı olarak karakter eğitiminin kuramsal boyutu
verilmeye çalışılmış hem de kendi seviyelerine uygun etkinliklerle özellikleri edinmeleri sağlanmaya
çalışılmıştır. Dolayısıyla zaman bu açıdan oldukça sınırlıdır. Diğer taraftan bu kadar kısa süre de katılımcılarda
olumlu yansımaların oluşması da kayda değer bir sonuçtur ve üniversite seviyesinde de etkili bir karakter
eğitimi olabileceğini işaret etmektedir. Bir başka sınırlılık ise öğrencilerin özellikleri edinme dereceleri sadece
onların ankette verdikleri dereceler ve araştırmacının yaptığı görüşmeler ve ders içi gözlemlerle yansıtılmaya
çalışılmıştır. Oysa bir karakter özelliğinin edinilip edinilmediğinin değerlendirilmesi daha kapsamlı olarak
araştırılmalıdır.
Çalışmanın bu sınırlılıkları ile birlikte bulgulara bakıldığında bu örnek öğretim tasarımı için girişte de
belirtilen Howard ve diğerlerinin (2004) ifade ettiği üç temel yaklaşımdan iyiliği istemeyi vurgulayan
“duyarlılık yaklaşımı” ile iyiliği bilmeye önem veren “bilişsel – gelişimsel yaklaşım” sentezi bir sonuç ortaya
çıktığı söylenebilir. Ancak üçüncü yaklaşım olan iyiyi yapmaya odaklanan “geleneksel yaklaşım” da bu senteze
dâhil edilerek kalıcı bir karakter eğitiminden söz edilebilir.
Karakter eğitimi ile ilgili tüm yaklaşımların ve uygulamaların hedef kitleye, hedef kitlenin içinde bulunduğu
topluma ve zamana göre en iyi ve verimli olabilirliği düşünülen yönleri alınarak eklektik bir bakış açısı ile her
seviyede karakter eğitimi yapılabileceğini gösteren ve sonuçlarını değerlendiren yeni bilimsel çalışmalar
yapılmalıdır.
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STUDENTS’ OPPORTUNITIES TO USE ICT DURING THE TEACHING PROCESS AND
THEIR COMPUTER SKILLS
Jasmina Armenska1, Nace Stojanov2, Goce Armenski3
Abstract
Information and communication technology (ICT) is an integral part of all aspects of our lives. The government of R.
Macedonia has allocated huge amount of funds for ICT implementation in all segments of the society, especially in the
education. However, despite this engagement, the effective ICT usage in the overall education is rather limited. In order to
confirm this perception, we created a survey questionnaire to assess student’s opportunities to use ICT at the St “Kliment
Ohridski” Faculty of Pedagogy – Skopje. Data analysis shows that students have positive attitude towards technology and
are skilled in using ICT in their everyday activities. They use Internet extensively for personal pleasure, especially social
media sites. However, students are unsatisfied of ICT non-availability during the teaching and the learning process. We
recommend a range of activities that should be realized for providing more quality education.
Key words: ICT in higher education, use of Internet, media in education.

1.

INTRODUCTION

Information and communication technology (ICT) refers to the range of technologies that are applied in the
process of collecting, storing, editing, retrieving and transfer of information in various forms (Olakulehin,
2007). According to the Ministry of Information Society and Administration of Republic of Macedonia, ICT
comprises technologies such as personal and portable computers, software, connecting devices, telephone
equipment (including mobile phones) and internet connection used for realization of information-processing and
communication functions (Марковски, 2012). In the last few decades, ICT has become an integral part of all
aspect of our lives. As a result, its implementation in the educational process was unavoidable and in the last
twenty years the education, especially the higher education, has been subjected to drastic changes.
The use of ICT in higher education has caused tremendous transformation of the traditional way of teaching and
learning, particularly with the opportunity of distance learning. Educational technologists suggest that
universities must follow that technological progress or they will “die” (Bates, 2004). ICT, as well, gives an
opportunity to achieve effective communication between teachers and students in a way that was not possible
before. In the past, quality education has traditionally been associated with rigorous teachers, but today the use
of ICT set the student in the center of the educational process. ICT provides a lot of services for students
including distance education programs, inexpensive printing, internet connection, technology equipment, etc.
Students get relevant material through the Internet which is used to upgrade their knowledge in the field of
interest. Moursund (2005) stated that ICT usage substantially improves the educational system and aims to
transform theory into practice.
Realizing the importance of ICT, many educational institutions have begun to invest intensively in ICT
infrastructure. They have also believed that university’s success depends on the way the ICT integration is
performed in the teaching-learning process (Romaniello, Rey, Carlos & Medlin, 2010).
These efforts are especially evident in developing countries. The Republic of Macedonia is one of the countries
making huge efforts to follow technological development and to implement information and communication
technologies in all aspects of the society. As a result, in 2005 the government has started to implement the
National Program for Education Development (2005-2015), Draft Program for Development of the ICT in
Education (2005-2015), The National Policy for Information Society and the National Strategy for Information
Society Development. They were prepared by respective institutions and expert groups and have covered the
process of computerization and digitalization of the education (Живановиќ, 2010).
The biggest investment in the education in the past 17 years in R. Macedonia is the project “Computer for
every student”. This project provided personal computers for the primary and high schools in R. Macedonia
which were intended to be used as tools for educational instruction and for an internet access to educational
digital contents. The goal of this project is to increase the efficiency of the educational system, to increase the
level of computer and Internet usage and to improve teachers and students IT skills. Among many of the
Ss. Cyril and Methodius University, St “Kliment Ohridski” Faculty of Pedagogy – Skopje, Macedonia, jasmina.armenska@gmail.com
2
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projects of the Ministry of Information Society and Administration of Republic of Macedonia, especially
important are the following: Deploying of LAN-networks and free of charge Internet access in all student
dormitories, Strategy for E-Content Development, as well as Allotment of valuable vouchers for buying
computers. The last mentioned project provides support for buying laptop or desktop computer for students in
their last year of studies. Its goal is to increase the number of computers in use among the younger IT-active
generation and to broaden the IT skills for successful practicing of the future working obligations
(http://mioa.gov.mk/?q=taxonomy/term/9).
But, despite the ongoing changes since 2002 and prepared strategies for modernization of the education in the
Republic of Macedonia which represent an initiative for educational change and development, the effects of the
implemented policy and strategy for computerized education are not analyzed in details to date. Therefore, the
purpose of our study was to explore student’s opportunities to use ICT during the teaching process at St
“Kliment Ohridski” Faculty of Pedagogy – Skopje and to estimate student’s ICT addiction. We also wanted to
estimate the impact of ICT on teaching quality and student’s learning ability. So, the study should determine:
1.
2.
3.

Whether information and communication technology is available to the teachers and primarily to the
students during the teaching and learning process at the Faculty of Pedagogy – Skopje,
What is the impact of ICT to the teaching and learning process, and
What activities should be taken in the future to improve the education process at the Faculty of
Pedagogy – Skopje, in which ICT would take the central place.

In the next section we present an overview of previous research referring to using ICT in education. The third
section is dedicated to the description of the methodology we used to achieve our goals, and the fourth section
presents the results produced by analysing the retrieved data. Then, we highlight the major findings of the study
and at the end we present our future work and recommendations for effective usage of ICT in the teaching and
learning process at the Faculty of Pedagogy – Skopje.
2.

PREVIOUS RESEARCH

Students are major beneficiaries from the pressure made to implement ICT in the teaching process in order to
improve the quality of higher education (UNESCO, 2011). Contemporary students unhesitatingly accept the
introduction of technology in their learning process. They even demand the universities to modernize their
systems and teaching practices to keep up with workplace requirements. Net generation is one of the names that
have been used to describe the new generation of students. These students fundamentally differ from previous
generations in the way they process information and communicate. They are significantly more skillful with the
new technologies than older generations (Oblinger & Oblinger, 2005).
Price’s analysis reveals that there are differences in student’s experiences from applying technology in different
courses they are studying. It also shows that the technology has a strong impact on the way the students learn,
but a more detailed study is needed to understand how students use technology to support their learning
(Kirkwood & Price, 2005). In her research, Zeleňáková (2012) examines what is the benefit from using internet
communication in the learning process. It indicates that students complain about the long response time of
teachers to emails, as well as the reluctance of university teachers to participate in online communication. On
the other hand, university teachers criticize the quality of internet communication with students, stating that
students’ demands are not declared clearly enough or in some cases, are not declared at all. However, both
teachers and students need to be trained to use ICT to increase the overall quality of education and the
effectiveness of the communication between them.
The only research referring to computer and internet application in the educational system of R. Macedonia
reveals that different courses show different ICT usage, and informatics courses are the only one using ICT
extensively (Живановиќ, 2010). As for the other courses, the implementation of ICT during the teaching
process depends solely on teachers’ initiative. For realization of course assignments, students use the Internet
generally for retrieving specific information needed to complete their tasks. They usually use this information
without to verify them, process or authorize. The Internet is rarely utilized for ideas exchange and discussion.
However, many students use it to communicate with other students, friends and families using emails, chats and
various social media and much less to communicate with their teachers.
All these analyses confirm that despite the huge efforts invested to set up ICT in the center of education process,
its practical usage in teaching process is unstable and varies from course to course and institution to institution.
3.

RESEARCH METHODOLOGY

The only instrument we used in this study to achieve our goals is a survey questionnaire which we created. The
questionnaire is structured in three sections. The first section includes questions for determining the
demographic details of respondents (students), such as curriculum they have enrolled, gender, age and
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nationality. We used the second section to assess students’ IT skills and competences, while the third section is
intended to specify students’ opportunities to use ICT during the teaching process.
4.

RESEARCH RESULTS

In this section we present the results obtained from the retrieved data analysis. We summarize students’
responses with percentages, frequency counts, or more rigorous statistics, and we drew inferences from this
analysis.
4.1

Demographic Profile of Respondents (Students)

The target population for this study consists of all second year undergraduate students at St “Kliment Ohridski”
Faculty of Pedagogy – Skopje (studying on Macedonian or Turkish language). Out of total 64 respondents, 39
students (60.94%) were from class-based program, 16 students (25%) were from pre-school program and 9
students (14.06%) were from librarianship program. Majority of the respondents (79.69%) were females. This is
in line with the general statistics on the prevalence of females in teacher education programs and within the
profession itself where approximately 75% of all teachers are women (AAUW, 2004). Data analysis shows that
50 students (78.13%) were between 18 to 23 years old, 6 students (9.38%) were between 24 and 29 years old,
only one student (1.56%) was between 30 and 35 years old, 5 students (7.81%) were between 36 and 45 years
old and 2 students (3.13%) were between 46 and 55 years old.
Table 1 presents other demographic data of the respondents, such as gender, student status and nationality.
Table 1. Demographic Profile of Respondents
Demographic
profile
Number
Percent

4.2

Gender

Student status

Male

Female

13
20.31%

51
79.69%

FullTime
58
90.63%

Nationality

Part-Time

Macedonian

Turk

Albanian

Bosnian

Serb

Other

6
9.38%

45
70.31%

14
21.88%

0
0%

1
1.56%

2
3.13%

2
3.13%

Students’ IT Skills and Competences

We examined students’ IT skills and competences using the second section of the questionnaire. Students were
required to make several assessments, listed below.
A.

Students’ competence for using particular computer programs and applications

Students rated their level of competence for using particular computer programs and applications on a 5-point
scale (1 for no capability, 2 for low capability, 3 for fair, 4 for good and 5 for excellent). Analyzing the collected
data, we found that large portion of the students is capable for using e-mail (mean=4.28) and for web surfing
(mean=4.41). We also found that students are able to use word processing programs (mean=4.05), spreadsheet
applications (mean=3.77) and presentation software (mean=4.13). On the other hand, they have low capability
to use a course management system (mean=2.23) and online library resources (mean=2.48). Table 2 presents a
detailed summary of the perceived students’ IT competencies.
Table 2. Statistical Distribution of Students’ Responses for Using Computer Programs and Applications

B.

Competence for using:

mean

std.

Е-mail
Web surfing
Word processing programs (Word, etc.)
Spreadsheets (Excel, etc.)
Presentation software (Power Point, etc.)
Image processing (Photoshop, Gimp, Paint, etc.)
Creating and editing video/audio (Movie Maker,
iMovie, etc.)
Course management system (Moodle, etc.)
Online library resources

4.28
4.41
4.05
3.77
4.13
3.45

0.77
0.73
0.86
1.07
0.83
1.26

2.44

1.50

2.23
2.48

1.44
1.48

Using the Internet for accomplishing different activities

An attempt was made to estimate how frequently students use the Internet and how much time they need to
accomplish different activities using it on a 6-point scale (1 for not using, 2 for less than hour per week, 3 for 12 hours per week, 4 for 3-5 hours per week, 5 for 6-10 hours per week and 6 for more than 11 hours per week).
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We noted that 95.31% of the respondents access the Internet every day (table 3). Majority of them described that
they use Internet for surfing and chatting with friends approximately 3 to 5 hours a week for each (mean=3.86
and mean=3.83, respectively), and at least time they use for online shopping (mean=1.73).
Table 3. Frequency Distribution of Purpose of Internet Usage
Purpose of internet use:

mean (hours)

std.

3.16
1.91
3.44
3.83
3.86
1.73

1.01
1.23
1.37
1.36
1.37
1.04

Preparing assignments
Playing games
Download music and videos
Chatting with friends
Surfing the Internet for pleasure
Online shopping

C.

Student’s Information Retrieval Skills

A question was asked to inquire the information retrieval skills of the students. Data show that students assessed
their information retrieval skills on the Internet as very good (mean=3.83).
Note: 1 for poor, 2 for fair, 3 for good, 4 for very good and 5 for excellent
4.3

Students’ Opportunities to Use ICT during the Teaching Process

The third and the main segment of the study was to estimate students’ opportunities to access and use ICT at the
Faculty of Pedagogy – Skopje.
A.

Availability of ICT at the Faculty of Pedagogy - Skopje

Data analysis shows that students access ICT frequently in the computer laboratory (mean=4.02), and that they
have almost no chance to use it in the library (mean=1.59). Table 4 presents a summary of students’ ICT
availability.
Table 4. Students’ Opportunities to Access ICT at the Faculty of Pedagogy - Skopje
Access to ICT at:

mean

std.

Computer laboratory
Classroom
Library
Multimedia Library

4.02
2.16
1.59
2.69

1.06
1.29
1.14
1.40

Note: 1 for never, 2 for almost no chance, 3 for rarely, 4 for frequently, 5 for always
We should also emphasize the fact that students criticize the impossibility to access Internet at their faculty.
They estimate the internet access as extremely limited.
B.

Statistical distribution of students’ opinion about the use of ICT in the learning process

Table 5 presents students’ opinion about the use of ICT in the learning process. Majority of them agreed that
ICT has a strong positive impact on the learning process (mean=4.22), ICT accelerates the learning process
(mean=3.95) and the use of ICT for retrieving information is better than a library (mean=3.98). Data analysis
shows that students are not satisfied how often teachers use ICT. They agree that ICT should be more prevalent
in the teaching process (mean=4.27). On the other hand, majority of the students did not provide their opinion
about the following statements: I know how to use ICT but I am not interested in using it for learning
(mean=2.52), I think that getting information from printed material is better than using ICT (mean=3.20), I
cannot study without the use of ICT tools (mean=2.53). It was expected that majority of students do not feel fear
of using ICT (mean=1.98).
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Табела 5. Statistical Distribution of Students’ Opinion about the Use of ICT in the Learning Process
Student’s opinion about ICT usage:

mean

std.

The use of ICT has a strong positive impact on the learning process
ICT accelerates the learning process
The use of ICT improves my GPA
Teachers of my faculty should use ICT more frequently during the
teaching process
I fell fear from the use of ICT
Our syllabus does not give opportunity for ICT skills progress
The use of ICT for retrieving information is better than a library
I know how to use ICT but I am not interested in using it for learning
I think that getting information from printed material is better than
using ICT
I cannot study without the use of ICT tools
I think ICT should not be used during the teaching process
I find it time consuming to use ICT in learning

4.22
3.95
3.34

0.72
0.68
0.88

4.27

0.65

1.98
3.00
3.98
2.52

1.03
1.08
0.98
1.15

3.20

1.03

2.53
2.09
2.50

0.93
1.08
1.11

Note: 1 for strongly disagree, 2 for disagree, 3 no opinion, 4 for agree, 5 for strongly agree
C.

Video lectures preparation by teachers

Students were inquired whether they have participated in a course for which the teacher has prepared video
lectures. More than a half of them (65.63%) have attended such a course, versus 34.38% that do not have such
experience during their studies. We should emphasize the fact that the students pointed the informatics courses
as the only one for which teachers prepare video lectures. Students also highlighted the positive experience of
using video lectures for overcoming the difficulties they encounter during their study.
Experience of using video lectures

mean

std.

4.21

0.61

Note: 1 for extremely negative, 2 for negative, 3 for neutral, 4 for positive, 5 for extremely positive
D.

Faculty use of course management system (Moodle, etc.)

A course management system is used only for the informatics courses at the Faculty of Pedagogy – Skopje (ICT
in teaching 1, ICT in teaching 2, Basics of Informatics, Informatics in Education, Informatics Literacy and
Introduction to the Internet). Students rated their experience of using CMS on a 5-point scale (1 for extremely
negative, 2 for negative, 3 for neutral, 4 for positive and 5 for extremely positive). They found the CMS Moodle
as extremely useful and had positive experience.
Experience of using CMS

mean

std.

3.97

0.45

Note: 1 for extremely negative, 2 for negative, 3 for neutral, 4 for positive, 5 for extremely positive
5.






MAJOR FINDINGS OF THE STUDY

A large number of the respondents (students) reported that they utilize ICT only in the computer
laboratory at the Faculty of Pedagogy – Skopje. They estimated the possibility to access the Internet as
extremely limited.
Students confirmed the fact that their teachers should use ICT more frequently during the teaching
process. They also pointed that Power Point presentations are preferred during the lectures.
Majority of the students agreed that ICT has a strong positive impact on the learning process and the
use of ICT for retrieving information is better than a library as well.
Students use the Internet every day, but generally for pleasure and chatting with friends. They spend
only 1 to 2 hours per week on the Internet for preparing their assignments.
Students assessed their information retrieval skills as quite good, but majority of them found them self
as incapable for using online library resources.
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6.

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

This study has provided certain empirical evidence to support students’ non-availability of ICT facilities at St
“Kliment Ohridski” Faculty of Pedagogy – Skopje. Although students use ICT extensively for various activities,
they classify its usage in the teaching and learning process as rather limited. Quite disturbing is the fact that
informatics courses are the only one for which video lectures are available, as well as the only courses using the
course management system Moodle. Taking into account the widespread prevalence of CMS within other
faculties in Macedonia (and world-wide), as well as the positive students’ and teachers’ experience, we strongly
recommend an implementation of such a system for all courses at the Faculty of Pedagogy – Skopje. The study
also revealed that students do not know about the use of online library resources. So, we recommend that they
should be trained in using electronic books, journals and open access databases relevant to their field.
Students emphasized that their teachers at the Faculty of Pedagogy – Skopje still relay on classroom teaching
and textbooks for academic requirements. They also highlighted the rare use of ICT in the education process.
Considering the importance of ICT, we concluded that teachers should make maximum use of ICT during their
lectures because it promotes student learning. Therefore, our future activities will be headed toward determining
the reasons for teachers’ gradually moving from lecture based teaching to interactive teaching using multimedia.
Among the reasons frequently stated are the insufficient teachers’ training to use ICT during the teaching
process, the lack of time to use computers due to intensive curriculum and the lack of technical support. These
are some of the barriers that we will analyze in our next steps and that need to be overcome for effective ICT
usage at the Faculty of Pedagogy – Skopje.
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CONTEMPORARY DIMENSIONS OF THE PRINCIPLES OF FAMILY EDUCATION

Desislava Vasileva STOYANOVA1

Abstract
This article discusses the content of the principles of family education in a theoretical plan. The aim is to take
out and characterize their actual dimensions in the terms of contemporary views concerning the orientation of the childparent relationship. The basic conclusions are directed towards outlining the ways for harmonizing the interactions into the
family system and optimizing the educational potential of the family.
Knowing the specifics of the contemporary dimensions of the principles, which lay down in the basics of the
effective family education, helps for the development of the humane-personal oriented relations into the parent-child
system. In such a way occurrence of a number of deviations into the educational function of the family are overcame and
the foundations of the proper parental relationship is being set, so that it can provide an adequate social development of the
child’s personality.
Key words: modern orientations, principles, family education

The principles of family education are one peculiar system of basic situations, having the character of
leading guidelines in the activity which is related to the implementation of educational interactions. They
eventuate from its regularities, they are determined by its purpose and tasks and they alone set the basic
requirements towards its content, tools, methods and forms.
The principles of family education should not be considered as some kind of strict regulations of the
measures and directions of educational interactions, or as conceptual frameworks for limiting the personality
into its development and formation. Their main functional purpose is to bring concreteness, clarity and focus
into the educational interactions in order to overcome inertia, spontaneity, the end in itself, different directions
and other actions, which delay the positive development of child’s personality. They are supporting positions
into the subject’s and object’s activity, marking conditions and procedural approaches for achieving an effective
final result. On this basis we have differentiate the following principles of family education:












Principle of parental authority;
Principle of unconditional parental love and of balance between love and discipline;
Principle of combining the close and urgent, the possible and necessary tasks;
Principle of focusing on the present moment;
Principle of overcoming the difficulties and achieving well-deserved success;
Principle of social orientation of family education;
Principle of unity of the educational effects;
Principle of education through the real life practice;
Principle of humanism in education;
Principle of unity of the emotional and rational beginning;
Principle of compliance with the age and psychological characteristics of the child.
Each one of these principles covers a different parameter into the educational interactions. This
classification which is offered, does not place them in hierarchy of importance, but presents them into the
context of their content specifics, interconnectedness and jointly influence as a whole system for the
effectiveness of the family education.
The first principle – of parental authority concerns some aspects of the parental power influence. It
can be formal (by the force of age and social superiority of the children) and informal (build over the personal
authority of the parent). Both types of power influence are situated in a specific position with respect of the
actual operation of parental authority. Not always the formal power supposes strong personal authority and quite
often, the recognized authority premises the presence of greater informal power. The parent authority is build
gradually, on the basis of roles that are being performed inside and outside of the family, and are connected to
the expectations, style and approaches in the relations and communication, which are expected by them, as well
as the personal qualities, skills and competence, ways and means for enforcement of the parental authority.
1
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In terms of content, we discuss the principle of parental authority in several aspects, concerning that it
is referred to the personality and parents` activity in one side, and to the personality and child’s activity, on the
other side:
1. It is quite a challenge for the parent on the road of forming child’s personality, having regard to the
efforts of cutting off the children’s striving to break the control. This principle ensures the need of leadership, it
has the role of resistive element towards the strong child desire to fight and win over the parents.
2. It is connected to building respect towards the parents into the child and the derivative that comes
from it, concerning the attitude of listening to the parent’s opinion and willingness to fulfill the educational
actions which are prescribed by the parents.
3. Teaching the children to confirm their own behaviour with the parent requirements, through
implementation of humane personal-oriented strategies and building of respect towards parental authority,
which in its turn leads to formation of self-respect into the child, encouraging him/her to the realization of
responsible social actions, and present favourable opportunities for learning and being solider with the social
values and family unity as a whole.
Parental authority should not be build through aggressive means of the authoritarian pedagogy – the
imperative enforcement of unreasonable rules (on the basis of examples like "Because I said so!"), through
manipulation of child’s personality or through suggesting fear of sanctions, of physical abuse, of disapproval
and loss of parental care ("I will not love you if..."), on the contrary – its effective and educational force is
rooted into the unconditional love and balance between it and the parental strictness.
The principle of unconditional parental love and tenderness is a basic factor for proper management
of the children in the family. Sometimes the expression of love is the basic problem into the family education,
because of the parent inability to show it in a proper and affordable way to the children.
The effect of the basic psychological determinants of the family environment – providing security,
emotional comfort and well-being of the child, as well as appropriateness of the educational effects, which are
performed in it, are defined in great extend by parent’s attitude and ability to show his love in a natural,
unobtrusive and traumatic way.
Unconditional love, showed by the parent, is taken by the child without any conditions, and the
conditional – respectively with conditions and own intend. One strict and cleverly build balance between love
and discipline is needed, which will be accepted as an optimal strategy for family education.
The presence of such a balance ensures the successful realization of the next principle –The principle
of combining close and urgent, possible and necessary tasks. The need of overall look over the tasks of
development is determined by the special position of the child into this process.
Every child is an unique individual, whose development is connected to the specific influence of the
family environment. But the child, however, is not just a product of the educational actions of the parents, but is
an active subject, feeling, thinking and summarizing the relationships into the family and its place inside of
them, choosing and determing its own behaviour as an unique life experience towards the parents and itself.
There should be taken into consideration the peculiarity in this process, where due to the limited subjective
experience and cognitive abilities, children perceive and evaluate the world in a different way than the adults.
That is why for the effective educational interactions, the presence of one more common and general point of
view is needed (of the parents) over the tasks of development and education, their prioritizing and coordination,
as well as setting of joint educational efforts (of the family and the child) for solving them.
Combining close and urgent, possible and necessary tasks, does not mean that the educational effects of
the parents in practice should be directed by priority towards the prognostic outlining the limits and formulation
of tasks of the future development – on the contrary, the dominant in everyday communication and interaction
with the child, should be connected to the actual state of the development and education as grounds for
upgrading and optimizing already existing personalities and socialized structures. In this regards, it is quite
essential the implementation of the Principle of focusing over the present moment.
It sets the orientation of interactions towards experience and attitude in the present moment, not
towards the past or future; it emphasizes on the opportunity of an actual life and educational situation, with
avoiding condemning behaviour, concerning past events and rejecting of the focusing over demanding future
expectations.
Into the process of family education, child’s motivation for active participation into the educational
interaction has a particular role. It is connected to formation of positive attitude towards their own education and
parental influences, with building of skills for perseverance and systematic in fulfilling educational tasks,
despite the rising difficulties, as well as a pleasure of what is achieved, with understanding the importance of the
result by the child itself. Keeping the principle of overcoming the difficulties and achieving a well-desires
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success stimulates child’s willingness to participate into the educational process, emotionally motivates both
subjects and ensures in a great extend the effectiveness of family education.
The motivation aspect determines the successful functioning of the whole educational complex and has
a direct relation towards the central line, piercing through every area of family education – its social purpose.
The principle of social orientation of the family education is a fundamental perimeter of the overall
concept for its essence. The dimensions of the social character of the family education is objectified into the
implemented interactions between the one who is socialized (the child) and those who help for this socialization
(the family); they occur in the development, under the influence of the family environment; premising the
formation of the overall vision of the world and building a system for selection and evaluation of the reality;
they are realized into the continuing reconstruction of what is learned in the course of the whole life.
The social orientation of the family influences strongly over the character of the educational
interactions that it implements. At the prosocial orientation there is acceptance, respect, and adherence of the
generally accepted social norms. The presence of such type of orientation strengthens the respective prosocial
attitude and position in the child.
The families, which members are antisocial or antisocially oriented, usually reject and do not recognize
the value – normative system of rules of the society. In this case, turning them to the next generation is hindered,
and this is a prerequisite for the occurrence of deviations into the behaviour and significant difficulties in the
social adaptation of child’s personality. Paradoxically, the control in such families is not missing, the aims and
the tasks of education are the only things that are transformed, there is a contrast in the requirements, which are
demanded by parents, as well as those demanded by society. There is a variant of divergence of the educational
influences, contrary to the one of the basic postulates of efficiency – the principle of a single line of impacts.
The principle of unity of the educational influences suggests most of all understanding of the
importance of synchronizing of the educational goals of the two fundamental institutions – family and society,
as well as understanding the importance of motivation and justification of the educational requirements
(explaining the child what is the sense of the requirements asked from the child to be fulfilled) and keeping of a
constant and uniform line of educational behaviour.
The lack of a common perspective of the educators (parents and members of the family) regarding the
problems of education, has a strong negative influence over the formation and socialization of child’s
personality. Disagreements between the parents themselves, as well as between them and the older family
members on issues, concerning the demand of certain requirements towards the child, teach him to act towards
divergent lines of behaviour – maneuvering with the aim to adapt according to the situation, striving for
harmonization with one or another educational mode, imposed by the various educators. In a situation, where
one of the adults decides one thing, and the other – explicitly forbids it, as a rule there are inhibitions appearing
in forming of habits for proper and correct behaviour, the child hesitates in its choice of behaviours and
strategies, the forming of its value system and building an adequate evaluative attitude towards the surrounding
reality is delayed. Building a clear idea and predictability is damaged, which in its turn reduces the feeling of
protectiveness.
The principle of unity of the educational influences includes and the general direction of the education,
the mutual support between the main factors – family, kindergarten, school. The lack of support and mutual
understanding between them causes the same damage for both, parents and teachers, underestimating their
authority in the same extend. In summary, the content of this principle is connected to the normative stability,
objectified in the clarity and the consistency of the approach, the exact norms, discipline, persistence of the
family rhythm, not opposing of the agents of socialization, relationship stability and regularity of social life.
Besides the uniform line of education and the general approaches in goal setting and demanding of
requirements, of particular importance for the stability of the educational results is the parent awareness of the
necessity of educating the children, through including the child in real life situations, avoiding the "sterility" and
the dry theoretical nature of the educational moralizing rhetoric.
The principle of education through real life practice is laid down in folk pedagogy since ancient
times. Its content is related to the idea that child’s education is most successful when it is realized in natural
conditions of the real life, when the child is facing with real life problems.
In child’s nature, activity and curiosity is rooted. They perceive easily everything that they hear and
see. In the conditions of real life situations under the guidance of the parent, in a friendly environment the child
can safely experiment, gain experience accompanied with the sense of security and emotional balance of mind,
following the practical example of its educators.
With such a similar orientation towards the emotional and psychological well-being of the child, The
principle of humanism in education is distinguished. Its conceptual nature is concentrate around the
formulations of accepting the child as it is, for educating the child with love and desire towards support and
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awakening of the brightest sides of its nature. Implementation of these important humanist principles depends in
great extend by the state of the family micro climate, by the relations exhibited towards both, the child and
between the other members of the family.
Humanization in family education appears as a factor for the free development of the child’s
personality and realization of its natural abilities and potential.
Acquisition of permanent social skills, storing childhood’s self-centering and the success of the
education, as main objectives of the equitable cooperation between the parents and the child, require the
application of flexibility, variability and skills for transforming the basic principles of humanity into an
atmosphere of everyday communication at all levels of the family system.
The process of humanization should not be considered as static, one-time process or as one ending in
time, fixed in certain results. Humanization of the family education achieves and sets promising results when it
turns into immanent characteristics of reality and family life.
Education in the family environment has its own specifics, it is marked with strong emotional
coloration of relationships, it is realized in an environment of strengthen subjectivity, which often place the
parents into a situation of difficulty regarding taking more strict disciplinary decisions. This lively
characteristics expresses one of the basic conflicts between the world of adults and children’s world – the
necessity of emotions, inspiration, creativity and rationalization of the child development, focused towards
preparing the child for the real life.
The principle of unity of the emotional and rational beginning provides the balance and equality
between the parental, related feelings and the rational approach in education, and secures the necessity of
abstracting of the educators from the emotional dominant, in the name of the objective educational activity. The
presence of such type of orientation of the educational strategies, is connected to the extend of the pedagogical
culture of the parents. Its main components are pedagogical tact, understanding of child’s personality
uniqueness, applying of principles and methods for implementation of the educational interaction which are
adequate in the age individual plan. The principle of compliance with the age and psychological
characteristics of the child means most of all knowing the specifics of the age determing phases of child’s
development and skills for choosing the most effective means for communication and education, corresponding
to each one of them.
The consequences of ineffective and age inadequate communication are expressed in mutual
misunderstanding and conflicts, which can escalate into serious implicit or explicit conflicts, and in their turn
they set under question the parent’s authority, decrease the educational potential and its abilities for providing
corrective influence over the child’s personality.
Ignorance and deficiency of reporting and compliance with the individual, age and psychological
characteristics leads in many cases to the emergence of hyperprotection from the parents` side and creates
artificial constraints when the child gains its individual experience, it prevents child’s development and creates
conditions for instability in formation of personality.
The psychological and pedagogical requirement for compliance with individuality and periodic of the
child’s development has its fundamental importance for the family education, not only as an important
educational principle, but also as a leading conceptual line when choosing and applying adequate and
appropriate methods for its implementation.
Principals are an important technological aspect of family education. Their proper selection and
application support the development of child’s mind, emotions and will, and actively stimulate the formation of
experience and behaviour, organization of its own life activity, full and harmonious personal development in
psycho-physical, moral and spiritual aspect.
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KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSELERİNDE GÖREV YAPAN İNGİLİZCE
ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE MESLEKİ İNGİLİZCE DERSLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF BUSINESS ENGLISH COURSES ACCORDING TO THE ENGLISH
TEACHERS’ VIEWS TEACHING AT GIRLS’ TECHNICAL AND VOCATIONAL HIGH
SCHOOLS
Sevil Büyükalan Filiz1, Elif Anda2
Özet
Gelişen teknolojilerle sürekli yenilenen dünyamızda, küresel hareketliliğin artması mesleki alanda farklılaşmaları
beraberinde getirmiştir. Bireylerin giderek ülkelerinden bağımsızlaştığı ve küresel hareketliliğe katıldığı günümüzde, ortak
iletişim dillerini konuşanların sayısında artış görülmektedir. Ortak yabancı dillerin gerekliliği, bu dillerin bireylerin
amaçlarına uygun olarak öğretimini gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de modüler eğitim sistemine göre
geliştirilen mesleki yabancı dil dersleri, bazı meslek liselerinin öğretim programlarına dahil edilmiştir. Bu araştırmanın
amacı turizm sektörüne ara eleman yetiştiren Kız Teknik ve Meslek Liselerinde (KTML) görev yapan İngilizce
öğretmenlerinin görüşlerine göre mesleki İngilizce derslerinin değerlendirilmesidir. Araştırma Ankara ilinde 5 merkez
ilçedeki 6 KTML’de görev yapan 20 İngilizce öğretmeniyle görüşmeler yürütülerek gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler her
öğretmenle ikişer kez görüşülerek tamamlanmış ve elde edilen veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Elde edilen
bulgular doğrultusunda İngilizce öğretmenlerinin akademik profillerinin, derslerin gerektirdiği öğretim becerileri
doğrultusunda geliştirilmediği ve gerekli hizmet-içi eğitimlerin sağlanmadığı, öğretim süreçlerinde kullanılan modüllerin
yetersiz olduğu ve dolayısıyla öğretmenlerin bireysel öğrenme ilkelerine göre geliştirilen modüler öğretim programını
benimsemedikleri belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: mesleki İngilizce, İngilizce öğretmenleri, modüler eğitim sistemi
Abstract
In our world, being innovated together with developing technologies, increase in global mobility brought along
differentiations in professional field. In our day when individuals become independent from their countries gradually and
participated in the global mobility, seen that the number of lingua franca speakers has been increasing. The necessity of
lingua franca requires these foreign languages to be taught through learning objectives of individuals. Accordingly
vocational English courses developed according to modular education system were included in the curricula of some
vocational high schools in Turkey. This study aims to evaluate vocational English courses according to the views of
English teachers working at Girls’ Technical and Vocational High Schools (GTVH), which train intermediate level stuff for
tourism sector. The study was conducted interviewing with 20 teachers working at 6 different GTVHs, located in 5 central
districts of Ankara. Each teacher was interviewed twice and obtained data were analysed with content analysis. According
to obtained findings, found out that English teachers’ academic profiles weren’t built in accordance with teaching skills,
which courses require and necessary in-service trainings weren’t provided, modules, used during courses are insufficient
and thus teachers don’t adopt the modular curricula developed through individual learning principles.
Keywords: vocational English, English teachers, modular education system

GİRİŞ
İngilizce, küreselleşen dünyanın, iletişim alanında en çok ihtiyaç duyulan dillerinden biri haline gelirken, bu
dilin, özellikle demografik açıdan geçici ya da kalıcı değişime uğrayan ülkelerde özel amaçlar için kullanılmak
üzere yeni bir disiplin olarak öğretilmesi özellikle 1960’lardan sonra gündeme gelmeye başlamıştır
(Teodorescu, 2010, s. 68). Bireylerin meslek hayatlarındaki ihtiyaçlarını karşılamayı, belli disiplinlere ve
mesleklere ait terimlerin ve mesleki iletişimde gerekli kalıp ifadelerin kullanımını öğretmeyi amaçlayan bu
disiplin (Strevens, 1988, s. 12) daha çok yetişkinleri ve çalışanları hedef almakla beraber ortaöğretimde mesleki
eğitim gören ve mezun olduktan sonra hemen işe başlayabilecek olan öğrencilere de verilebilmektedir (Dudley,
Evans & S. John, 1998:7). Dolayısıyla devletler, mesleki yabancı dil eğitimini lise ve yükseköğretimde mesleki
alanda eğitim alan öğrencilerine sağlayacak şekilde, öğretim programlarını yeniden şekillendirmişlerdir.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) modüler eğitim sistemine göre geliştirdiği mesleki yabancı dil dersleri bazı
meslek liselerinin öğretim programlarına dahil edilmiştir. Kız teknik ve meslek liselerinin (KTML) yiyecek ve
içecek hizmetleri, ayakkabı ve saraciye teknolojisi, bilişim teknolojileri, eğlence hizmetleri, el sanatları
teknolojileri, konaklama ve seyahat hizmetleri, giyim üretim teknolojisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri, hasta
ve yaşlı hizmetleri, tekstil teknolojisi bölümlerinde İngilizce mesleki yabancı dil olarak öğretilmektedir
(MEGEP, 2013).
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Turizm sektörü Türkiye’de geçen yıllar içerisinde büyük gelişme gösteren sektörlerdendir. 2013 yılında
yurtdışından gelen turist sayısı 2012 yılına oranla %9,84 artarak 34.910.098’e ulaşmıştır (TURSAB, 2013).
2013 yılında Türkiye’ye en çok turist gönderen 3 ülke sırasıyla Almanya, Rusya Federasyonu ve İngiltere’dir
(TÜİK, 2013). Bu sektörlerin çoğunda ara eleman olarak çalışan personel yabancı iş arkadaşlarıyla ve
müşterilerle yabancı dilde etkileşime girmektedirler. Bu alanlara eleman yetiştiren KTML’lerin mesleki yabancı
dil öğretiminde gösterdikleri başarı, hizmet alanına olumlu yansımalarının olması açısından önemlidir.
Yurt dışında mesleki İngilizce öğretimi ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların büyük bir kısmı
özel amaçlı İngilizcenin kavramsal çerçevesini vermek ve bu öğretim alanının, branş derslerinin yabancı dilde
öğretimi (CLIL) (Content and Language Integrated Learning – İçerik ve Dil Entegreli Öğrenme) ile arasındaki
benzerlik ve farklılıkları ortaya koymak için yapılmıştır. Teodorescu (2010), yaptığı betimsel çalışmasında özel
amaçlı İngilizce öğretimi ile İngilizce dil öğretimini karşılaştırmıştır. Lee (1998), hemşirelik ve tıp alanlarında
okuyan üniversite öğrencileri ile yürüttüğü ihtiyaç analizi çalışmasında, iletişimsel yaklaşımın kullanıldığı,
öğrenci merkezli bir öğretim programının düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Evans (2010) tarafından
yürütülen bir araştırmada ise Hong Kong’da iş sektöründe çalışanların özel amaçlı İngilizceyi nerelerde
kullandıkları araştırılmıştır. Benzer bir çalışmada Ainsworth (2013), kursiyerlerin iletişim için yabancı dil
bilmenin önemine inandıklarını ve artık İngilizce dil öğretiminin bireylerin ihtiyaçlarına dönük olarak
planlanması gerektiğini belirtmektedir. Ghany ve Latif (2012) Mısır’da özel amaçlı İngilizce öğretiminin
uygulandığı Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve öğretim elemanları ile bir araştırma yürütmüşlerdir.
Elde ettikleri verilere göre verilen derslerin, öğretim programından kaynaklanan sorunlardan dolayı beklenen
etkileri oluşturmadığı belirlenmiştir.
Yapılan çalışmalar incelendiğinde, özel amaçlı İngilizce öğretim programları ile ilgili araştırmaların ön lisans,
lisans ve hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkinlerle yürütüldüğü görülmüş, ancak lise düzeyi ile ilgili
araştırmalara rastlanmamıştır. Türkiye’de mesleki İngilizce ile ilgili araştırmalar da ön lisans, lisans ve hayat
boyu öğrenme düzeylerinde sürdürülmüştür. Bu çalışmalar genellikle ihtiyaç analizi araştırmalarıdır.
Diken (2006), meslek yüksekokulu öğrencilerinin özel amaçlı İngilizce öğrenimi için bir ihtiyaç analizi
çalışması yapmıştır. Araştırmada özel amaçlı İngilizce öğretimine ağırlık verilmesi, konuşma ve dinleme
becerisinin yanı sıra diğer becerilerin de belirli bir ölçüde kazandırılması gerektiği ifade edilmiştir. Bu
araştırmanın sonuçlarını destekleyen bir başka çalışma Kazar (2013) tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma
sonuçları özel amaçlı İngilizce öğretim programının öğrencilerin ortaya çıkan ihtiyaçları doğrultusunda 4 dil
becerisini ve bu becerilerle bağlantılı alt becerileri geliştirecek şekilde güncellenmesinin gerekliliğini ortaya
koymuştur. Akın (2011), polis akademisinde yetişkinlere yönelik ilkelere göre verilen problem temelli mesleki
İngilizce derslerinin etkililiğini incelemiştir. Solak (2012), araştırmasında konuşma ve yazma becerilerini
geliştirecek şekilde kurs programlarının güncellenmesi ve öğretim materyallerinin yenilenmesi gerektiğini
ortaya koymuştur.
İgrek (2013) tarafından yürütülen araştırmada ise mesleki İngilizce öğretiminde, içerik tabanlı öğretim
yaklaşımıyla verilen derslerin öğrencilerin okuma-anlama ve konuşma becerilerine, konu tabanlı öğretim
yaklaşımına nazaran daha olumlu katkılar yaptığı ortaya konmuştur.
Türkiye’de meslek liselerinde öğretilen mesleki İngilizce dersleri ile ilgili araştırmalara literatürde
rastlanılamamıştır. Bu çalışmanın meslek liselerinde verilen mesleki İngilizce dersleri ile ilgili öğretmen
görüşlerini ortaya koyması açısından, literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
AMAÇ
Bu çalışmada KTML’lerde görev yapan İngilizce öğretmenlerinin mesleki İngilizce öğretimi ile ilgili
görüşlerinin alınarak, mesleki İngilizce derslerinde karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve bu sorunların
çözümüne yönelik önerilerin getirilmesi amaçlanmaktadır.
Problem Cümlesi
Kız teknik ve meslek liselerinde görev yapan İngilizce öğretmenlerinin mesleki İngilizce derslerinin öğretimine
ilişkin görüşleri nelerdir?
Alt Problemler
123-

İngilizce öğretmenlerinin mesleki İngilizce dersini veren öğretmenlerin akademik profili ile ilgili
görüşleri nelerdir?
İngilizce öğretmenlerinin mesleki İngilizce derslerinde kullanılan modüllerle ilgili görüşleri nelerdir?
İngilizce öğretmenlerinin mesleki İngilizce derslerinin verildiği ortamlar ve kullanılan diğer
materyallerle ilgili görüşleri nelerdir?
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45-

İngilizce öğretmenlerinin mesleki İngilizce derslerinde kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri ile
ilgili görüşleri nelerdir?
İngilizce öğretmenlerinin mesleki İngilizce dersi açısından modüler öğretimle ilgili görüşleri
nelerdir?
YÖNTEM

Bu bölümde araştırma deseni, katılımcılar, veri toplama araçları ve verilerin analizi ile ilgili bilgiler verilecektir.
Araştırma Deseni
Bu çalışma nitel araştırma çerçevesinde tasarlanmıştır. Nitel araştırmalar bilgileri deneyimlerle
anlamlandırmaya çalışır, olayların ve olguların sosyal ortamlarda şekillendiği gerçeğinden yola çıkarak ele
alınan konuları kişilerin bakış açılarından inceler ve değerlendirir (Büyüköztürk ve ark, 2012, s. 12).
Öğretmenlerin uyguladıkları programları kendi deneyimlerini yansıtarak değerlendirdikleri bu çalışmada,
mesleki İngilizce derslerinde yaşanan sorunların detaylı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.
Katılımcılar
Çalışmaya 2013-2014 öğretim yılında Ankara’nın Altındağ, Mamak, Etimesgut, Çankaya ve Keçiören
ilçelerindeki 6 farklı Kız Teknik ve Meslek Lisesinde çalışmakta olan ve mesleki İngilizce derslerine giren 20
İngilizce öğretmeni katılmıştır. Bu çalışmada katılımcılar amaçsal örnekleme yöntemlerinden biri olan ve
benzeşik bir alt grubun amaca uygun olarak seçilmesine fırsat veren benzeşik örnekleme yöntemine göre
seçilmişlerdir (Büyüköztürk ve ark., 2012, s. 91). Örnekleme dahil edilen okulların seçilme sebebi mesleki
İngilizce derslerinin seçmeli olarak bu okullarda okutuluyor olmasıdır. Mesleki İngilizce dersi veren
öğretmenler gönüllülük esasına göre çalışmaya katılmışlardır. Katılımcı öğretmenler, görüşlerinin birbirlerinden
ayırt edilmesi için Ö1, Ö2, Ö3... şeklinde harf ve numaralarla gösterilmiştir. Katılan öğretmenlerin cinsiyet,
öğretmenlik deneyimi, okuttukları sınıf seviyeleri ve çalıştıkları okullara göre dağılımları Tablo 1‘de verilmiştir.
Tablo 1 – Katılımcı öğretmenlerin cinsiyet, öğretmenlik deneyimi ve çalıştıkları okullara göre dağılımları
Öğretmenlerin Özellikleri
Cinsiyet
Öğretmenlik Deneyimi

Görev Yapılan Okul

Kadın
Erkek
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
Altındağ KTML 1
Altındağ KTML 2
Mamak KTML
Keçiören KTML
Çankaya KTML
Etimesgut KTML

Sayı
20
2
6
8
4
3
2
5
3
4
3

Veri Toplama Araçları
Çalışmada 7 ana sorudan ve her bir ana sorunun net olarak anlaşılmasını sağlayacak 2’şer alt sorudan oluşan
yarı yapılandırılmış bir görüşme formu veri toplamak amacıyla kullanılmıştır.
Görüşme soruları mesleki İngilizce derslerine giren İngilizce öğretmenlerinin, bu derslere ait öğretim
programları, kullanılan modüller ve diğer ders materyalleri, öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim ortamları ve
öğretmenlerin akademik profilleri hakkındaki görüşlerini belirlemek üzere geliştirilmiştir.
Görüşmelerin hepsi telefonda yapılmış ve araştırmacı tarafından notlar alınarak kaydedilmiştir. Görüşmeler
ortalama 30 dakika ila 1 saat arasında sürmüştür.
Görüşme soruları öğretmenlere aynı sıra ile sorulmuştur. Öğretmenlerin görüşme sırasında genel olarak
yaşadıkları tecrübeleri ve izlenimlerini istekle paylaştıkları gözlemlenmiştir.
Verilerin Analizi
Kayıt edilen veriler öncelikle araştırmacı tarafından 3 kez dikkatlice okunmuştur. Katılımcılara
yöneltilen 7 sorunun alt alta yazıldığı bir form oluşturulmuş ve verilen cevaplarda belirginlik kazanan ve öne
çıkan konular, her sorunun yanına numaralandırılarak yazılmıştır. Belirginleşen ana noktalarla ilgili
açıklamalarda en çok değinilen ve tekrar edilen ifadeler kodlanmış ve frekansları not edilerek numaralandırılan
konuların altına yerleştirilmiştir. Kodlanan ifadelere göre katılımcı öğretmenlerin ağırlık verdiği konular temalar
halinde düzenlenmiştir. Bu temalar sorulan soruların içeriğiyle de doğrudan paralellik arz etmektedir.
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Verilerin toplanmasında katılımcılarla iki hafta arayla iki ayrı görüşme yapılmış ve böylelikle sorulan
sorular üzerinden katılımcı öğretmenlerin daha net ifade etmeleri istenen ya da katılımcı öğretmenlerin
kendilerinin eklemek istediği görüşler elde edilen verilere eklenmiştir. Verilerin analizi görüşmelerle eş zamanlı
olarak yürütülmüştür. Birinci görüşmeden sonra verilerin analizi yapılmış ve aydınlatılması ve üzerinde daha
çok durulması gerektiği düşünülen konular ikinci görüşmede sorulmak üzere belirlenmiştir. İkinci görüşmelerde
her katılımcının az görüş bildirdiği konular yeniden gündeme getirilmiştir. Görüşlerinde kilit noktalara değinen
3 öğretmenden ayrıca e-posta yoluyla fikirlerini ifade eden yazılı cevaplarını iletmeleri istenmiştir. Bu şekilde
verilen cevapların katılımcı öğretmenlerin konu ile ilgili görüşlerini ayrıntılı olarak ortaya çıkarması
sağlanmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde görüşmelerden sağlanan veriler doğrultusunda elde edilen bulgular yer almaktadır.
İngilizce öğretmenlerinin mesleki İngilizce dersini veren öğretmenlerin akademik profili ile ilgili görüşleri
Katılımcı öğretmenlere, mesleki İngilizce derslerini verecek olan öğretmenlerin almaları gereken eğitimlerle
ilgili görüşleri sorulmuştur. Belirtilen görüşler analiz edilmiş ve görüşlerin “lisans eğitim programlarının
yeniden düzenlenmesi” ve “hizmet-içi eğitim ihtiyacı” konuları üzerinde yoğunlaştığı belirlenmiştir.
Katılımcılar İngilizce öğretmenlerinin akademik profillerinin mesleki İngilizce dersleri için yeterli olmadığının
farkında olduklarını, gerekli derslerin lisans eğitimleri sırasında kendilerine verilmediğini belirtmişlerdir.
Katılımcıların çoğu, öğretmenlerin bu derslere girmeden önce belli bir eğitim alması gerektiği görüşünde
birleşmektedirler.
Verilen cevaplardan bazı örnekler aşağıdaki gibidir;
“Evet, konuları işlerken direkt meslek giriyor işin içine. Sürekli ders çalışmak, kelime öğrenmek zorunda
kalıyoruz. Bazı kelimeleri sıradan sözlükleri bırakın, teknik sözlüklerde bile bulamıyoruz. Ben çok gittim meslek
dersi öğretmenlerine... “Bu ne demek?” diye çok sordum. Bu konuda daha önceden eğitim almış olsaydık daha
iyi olurdu. Belki üniversitede bize bazı dersler vermiş olsaydılar işimiz daha kolay olurdu.” (Ö1)
“Bu dersi normal İngilizce dersi gibi düşünemeyiz. Çok farklı bir konumda. Bu ders hem meslek bilgisini ve
hem de İngilizce bilgisini istiyor. Belki hizmet-içi eğitimle daha iyi duruma gelebiliriz. Ama bu hizmet-içi
eğitimleri kim verecek? O da önemli bence.” (Ö15)
“Zar zor bir kitap buldum ona ağırlık verdim. Diyalogları çok kullanıyorum. Bu şekilde ders işleyince ekstra
eğitime de ihtiyaç hissetmiyorum. Bence öğretmenler şikayet etmek yerine kendi çözümlerini üretmeli.” (Ö6)
İngilizce öğretmenlerinin mesleki İngilizce derslerinde kullanılan modüllerle ilgili görüşleri
Mesleki İngilizce derslerinin öğrenim materyali olarak kullanılan modüllerle ilgili görüşleri katılımcı
öğretmenlere sorulmuş, verilen cevaplar analiz edilmiş ve bu konudaki görüşler belirtilme sıklığına göre aşağıda
verilmiştir.



Modüllerin tasarımı öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde değildir ve görsel zenginlikten yoksundur.
Modüller öğrencilerin mesleki alanda iletişim kurmalarını sağlayacak şekilde amacına uygun olarak
hazırlanmamıştır. Değerlendirme bölümleri eksiktir. Dört dil becerisinin kazanımını hedeflemesine
rağmen, dinleme CD’leri bulunmamaktadır ve fazla miktarda detay bilgi içermektedirler.
 Modüller bazı bölümler için gereğinden fazla yazılmışken, bazı bölümler için yetersiz sayıda
hazırlanmıştır. Bazı bölümlerin modülleri ise bulunmamaktadır.
 Bazı modüller CLIL yöntemine uygun olarak hazırlanmıştır. Yani iletişim temelli değil, mesleki bilgi
verme temellidir.
 Modüller İngilizce öğretim yaklaşımlarına uygun olarak hazırlanmamışlardır.
 Modüller bireysel öğrenmeyi destekleyecek şekilde yazılmıştır ancak öğrencilerin seviyeleri, bu dersin
modüllerinde bulunan yönergeleri anlayıp, uygulayabilecek düzeyin altında bulunmaktadırlar.
Katılımcıların görüşleri modüllerin, mesleki İngilizce dersinin amaçlarına uygun olarak hazırlanmadığı
şeklindedir. Bütün katılımcılar modüllerin işlevinin yetersiz olduğu konusunda görüş birliği içindedirler.
Modüler öğrenme, mesleki eğitimde kullanılan ve bireysel öğrenmenin ve araştırmanın ön plana çıkarıldığı bir
öğrenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre tasarlanan modüllerin katılımcı öğretmenler tarafından
benimsenmediği ve alternatif çözüm arayışlarının olduğu belirlenmiştir.
Verilen cevaplardan bazı örnekler aşağıdaki gibidir;
“Yiyecek İçecek Bölümünün 10. Sınıf mesleki İngilizce derslerine giriyorum. Kullandığımız kitap İngilizce
olarak yazılmış bir Kimya kitabından farksız. Sanki normal bir ders kitabını almışsın İngilizceye çevirmişsin.
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Bazen işin içinden çıkmak için bin takla atıyorum. Öğrenciler çevirmen oldular neredeyse. Bu kitapların,
İngilizcenin, mesleki alanda iletişim için kullanılmasını sağlaması gerekiyor. Bizi çevirmen yapması değil. (Ö1)
“Ben daha önce modül yazdım. Modül yazanların esnek bırakılması gerekir. Yazarlar belli prosedürleri takip
etmek zorunda kalıyorlar. Ayrıca modülleri yazanların sektörün ne istediğini de bilmesi gerek. Bizim amacımız
sektörün istediği donanımı öğrenciye kazandırabilmek.” (Ö18)
“Modüller berbat. Balığın nasıl temizlendiğini İngilizce uzun uzun anlatmış. Balık servisi olsa anlarım. Kelime
bilgisi tamam ama öğrenci onu da konuşma yoluyla değil çeviri yoluyla alıyor. Yani her an kaybedebilir. Bu
modüllerle kendi hedeflerinden şaşarsın, kaybolup gidersin. Anlatabiliyor muyum?” (Ö2)
“Ben modülleri görünce şok oldum. Renksiz, cansız, hiç hayat yok. Hiç ilgi çekmiyor. Sonra kitap aramaya
başladım. Piyasada mesleki İngilizceye yönelik kitap bulmak da zor. Sonunda bir kitap buldum ama içi
hatalarla doluydu.” (Ö17)
“Biz bu dersi ünite mantığıyla işliyoruz. Kendimizi kandırmayalım. Bu dersleri modüler sistemle işlemenin
hiçbir esprisi yok. İngilizce dersi için gereksiz.” (Ö9)
İngilizce öğretmenlerinin ders ortamları ve kullanılan diğer materyallerle ilgili görüşleri
Mesleki İngilizce derslerinin verildiği ortamlar ve kullanılan materyallerle ilgili görüşleri katılımcı öğretmenlere
sorulmuş, verilen cevaplar analiz edilmiş ve bu konudaki görüşler belirtilme sıklığına göre aşağıda verilmiştir.





Öğretim ortamları teknolojik donanımdan yoksundur.
Dinleme materyalleri bulunmadığından programın hedefleri tam olarak yerine getirilememektedir.
Modüller dışında kullanılan bazı kitaplar vardır fakat onlar da ders konularına uygun değildirler.
Öğretmenler tarafından geliştirilen video çekimleri, ses kayıtları ve çalışma kağıtları derslerde
kullanılan diğer öğretim materyalleridir.
Öğretmenler öğretim ortamları ve kullandıkları diğer materyallerle ilgili cevap verirken bazı endişelerini dile
getirmişlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılması zorunlu tutulan modüllerin yetersizliği, kitap
arayışlarının çoğunlukla hüsranla neticelenmesi, yabancı yayınevlerine ait kitapların pahalı olması ve kendileri
öğretim materyali geliştirmek istediklerinde karşılarına çıkan mesleki literatür ve bilgilerden yoksun olmaları
gibi problemler, öğretmenlerin motivasyonunu azaltan sebepler olarak belirmektedir.
Verilen cevaplardan bazı örnekler aşağıdaki gibidir;
“Modüllerin dinleme CD’leri varsa bile ben hiç bir yerde rastlamadım. Okulumuzda projeksiyon cihazı var ama
yeterli sayıda değil. Her istediğimde kullanamıyorum.” (Ö15)
“Çalışma kağıtları veriyorum arada. Fotokopi çektiriyorum bazı yemek dergilerinden. Projeksiyon okulumuzda
yok ama dinleme metinlerini kendim okuyorum öğrencilere, CD’si varsa da bize gelmedi.” (Ö6)
“Modül dışında bir kitabı yardımcı ders kitabı gibi kullandım bir dönem ama o zaman anlamlı gelmemişti,
şimdi de gelmiyor. Bence modüllerden yararlanmak en iyisi. Zaten piyasada bu alanda kaynak kitap sıkıntısı
çok. Ben derste projeksiyon gibi şeyler kullanmıyorum. Bu dersi kavratmak için birinci öncelikli değiller.”
(Ö20)
İngilizce öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili görüşleri
Mesleki İngilizce derslerinde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili görüşleri katılımcı öğretmenlere
sorulmuş, verilen cevaplar analiz edilmiş ve bu konudaki görüşler belirtilme sıklığına göre aşağıda verilmiştir.




Mesleki İngilizce derslerinde genellikle öğrenci merkezli öğretim uygulamaları gerçekleştirilmektedir.
En çok kullanılan yabancı dil öğretim yöntemleri belirtilme sıklığına göre dilbilgisi ve çeviri yöntemi
ile iletişimsel yöntemdir.
En çok kullanılan öğretim teknikleri belirtilme sıklığına göre benzetim, rol yapma, soru-cevap, drama,
ikili çalışmalar ve grup çalışmalarıdır.

Katılımcı öğretmenler, öğretim yöntem ve tekniklerini uygularken, öğrenciye aktarılacak olan içeriğin, özellikle
bazı bölümlerde, dersin genel amaçlarına uygun olmadığını, mesleki alanda çalışırken karşılaşılabilecek basit
durumlara uygun, basit ve etkili diyalogların sınıf ortamlarında oluşturulamadığını, öğretmenlerin mesleki
alandaki bilgi yetersizliklerinin de öğretim süreçlerine olumsuz yansıdığını ve verilen derslerin bu gibi
sebeplerle amaçlarından uzaklaştığını belirtmişlerdir.
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Verilen cevaplardan bazı örnekler aşağıdaki gibidir;
“Öğretmenin rolü de çok önemli. Öğretmen diyalogları “role play (rol yapma)” şeklinde uygulatmalı. Bir
durum oluşturup ona göre çocukları o durumun içine sokmalı. Zaten ihtiyaç duydukları için hemen ortama
adapte oluyorlar. Çocuk konuşacak, dili açılacak. Çeviri ise anlamsız. (Ö3)
“Öğrenciler büyük otellerde staja gidiyorlar. Oralarda yabancı aşçılarla tanışıyorlar. Bu gibi yerlerde dil şartı
arandığını biliyorlar. Özellikle 11. ve 12. Sınıflarda öğrencilerin mesleki İngilizceye olan merakı ve ilgisi daha
fazla. Bu öğrenciler için duruma dayalı diyaloglarla ders işlemek oldukça zevkli oluyor.” (Ö14)
“Yaş büyüdükçe ilgi artıyor. Benim öğrencilerim artık karşılarındakine yemek tarifi verme seviyesine geldiler.
Örnekler verdikten sonra hadi bakalım şimdi sıra sizde dedim. Araştırdılar, geldiler. Sonra her hafta bir
yemeğin tarifine çalıştılar. Bu tür araştırmalar faydalı oluyor.” (Ö12)
İngilizce öğretmenlerinin mesleki İngilizce dersi açısından modüler öğretimle ilgili karşılaştıkları
sorunlar
Mesleki İngilizce dersleri açısından modüler öğretim ile ilgili görüşleri katılımcı öğretmenlere sorulmuş, verilen
cevaplar analiz edilmiş ve bu konudaki bulgular belirtilme sıklığına göre aşağıda verilmiştir.




İngilizce öğretmenleri, modüler öğretim ile ilgili hizmet-içi eğitimlerden geçirilmemişlerdir.
Dersler bütün katılımcı öğretmenler tarafından ünite düzeninde işlenmektedir.
Mesleki İngilizce dersleri iletişim ve etkileşime dayalı olduğu için, bu derslerin bireysel öğrenmeye
uygun olmadığı, dolayısıyla modüler öğretimin bu dersler için gereksiz olduğu düşünülmektedir.

Katılımcı öğretmenlerin modüler sistem ile ilgili görüşleri, modüler sistemi tam anlamıyla bilmediklerini, bu
konuda eğitime tabi tutulmadıklarını ve genel İngilizce derslerinin öğretiminde edindikleri alışkanlıkları mesleki
İngilizce derslerinde de devam ettirmeye çalıştıklarını göstermektedir.
Verilen cevaplardan bazı örnekler aşağıdaki gibidir;
“Modüler öğretimi nasıl uygulayabilirim ki? Tam anlamıyla ne olduğunu bile bilmiyorum. Diğer meslek dersi
öğretmenlerinin de bireysel öğrenmeyi önemsediklerini sanmıyorum.” (Ö16)
“Ben bizim okulda MEGEP’in hizmet-içi eğitim kursları verilirken merak etmiştim. Hatta katılmak ta istemiştim
ama bana “Sen kültürcüsün, katılamazsın, bu sadece meslek dersi öğretmenleri için düzenlendi” dediler. Oysa
ki biz de meslek dersi veriyoruz. Onu fark etmiyorlar.” (Ö3)
“Böyle okul düzeninde modüler sistemi kimse uygulayamaz. O tamamen farklı bir şey. Biz yine kendi kendimizi
kendi yalanlarımıza inandırdık. Olan o... Ayrıca iletişimi temele alan bir dersin bireysel öğrenmeyle nasıl bir
bağlantısı olabilir anlamıyorum” (Ö8)
“İki yıldır mesleki İngilizce derslerine giriyorum. Başlarken bana bir kitap verdiler bunu okut dediler. Modülü o
zaman öğrendim. Kendimi adapte etmeye çalışıyorum. Modüler sistemle ilgili ciddi bir bilgim yok.” (Ö10)
TARTIŞMA ve SONUÇ
KTML’lerde görev yapan İngilizce öğretmenlerinin mesleki İngilizce dersleri ile ilgili yaşadıkları sorunların ele
alındığı bu çalışmada elde edilen bulgular, öğretmenlerin genel olarak mesleki İngilizce derslerinin öğrencilere
kazandırmayı hedeflediği davranışları benimsediklerini ve öğrencilerinin de bu hedeflere sahip olması
dolayısıyla, derslerin etkili şekilde işlenmesi konusunda görüş birliği içerisinde olduklarını göstermektedir.
Katılımcılar mesleki İngilizce derslerinin özel amaçlı yabancı dil öğretimi kapsamında ele alındığını kendi
deneyimleri vasıtasıyla fark etmişler ve bu dersin genel İngilizce derslerine göre öğrencilerin ilgisini daha fazla
çektiğini de belirtmişlerdir. Mesleki İngilizce dersine giren öğretmenlerin, hem mesleki alandaki terimleri ve
ifadeleri bilmesi, hem meslek uygulamaları esnasındaki iletişim cümlelerinden ve kullanılan teknik terimlerden
haberdar olması ve hem de İngilizce bilmesi gerektiği çalışmaya katılan öğretmenler tarafından ifade edilmiştir.
Elde edilen sonuçlar, öğretim üyelerinin akademik bilgilerinin zayıf olmasının derslerin etkililiğini azalttığını
ortaya koyan Ghany ve Latif (2012) tarafından yürütülen araştırmayla benzerlik göstermektedir.
Katılımcı öğretmenlerin modüller hakkında yaptıkları yorumlar ve dile getirdikleri görüşleri bu modüllerin daha
çok olumsuz yanlarına atıfta bulunmaktadır. Modüller MEGEP kapsamında hem öğrencilerin mesleki literatürü
iyice öğrenmelerini ve hem de meslek yaşamlarında karşılaşacakları durumlarla ilgili diyalogları kavramalarını
sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır. Ancak mesleki teknik terimleri ve ifadeleri içeren modüller katılımcı
öğretmenlerce gereksiz görülmekte, bu modüllerin öğrencilerin sürekli çeviri yapmalarına sebep olduğu dile
getirilmekte ve benzer literatürün sadece diyaloglar yoluyla da verilebileceği ifade edilmektedir. Modüller
konusunda dile getirilen olumsuzluklar modül tasarımları, renk ve görsel kullanımları, içerik ve ölçme ve
değerlendirme konularını da kapsamaktadır. Modüllerin sektörün ihtiyaçlarını iyi bilen komisyonlar tarafından
hazırlanması gerektiği de öğretmenlerin vurguladıkları konulardan biri olmuştur. Diken (2006) ve Kazar (2013)
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tarafından yürütülen araştırmaların sonuçları, bu araştırmada elde edilen sonuçları desteklemektedir. Mesleki
İngilizce derslerinin iletişim becerilerini güçlendirecek şekilde tasarlanması gerekmektedir.
Katılımcı öğretmenler, öğrenme ortamlarının teknolojiden yoksun olduğunu, okulda bulunan teknolojik
donanıma her zaman ulaşamadıklarını, farklı kitap ve materyal arayışı içinde olduklarını ifade etmişlerdir.
Ghany ve Latif (2012) tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına göre öğretim materyallerinin eksikliği mesleki
İngilizce derslerinin etkililiğini azaltmaktadır. Dolayısıyla elde edilen sonuçlar, bu araştırmadan elde edilen
sonuçlarla uyumludur.
Öğretmenler hedef ve içerik bağlamında sorunlar yaşamakla beraber, tasarladıkları öğretim süreçlerinde belli
öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmaktadırlar. Katılımcı öğretmenler modüllerin kelime içeriklerinin fazla
olması dolayısıyla dilbilgisi – çeviri metoduna sıkça başvurduklarını ve iletişimsel yöntemi de uyguladıklarını
ifade etmişlerdir.
Öğretmenlerin bu alandaki eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi, kullanılan modüllerin gözden geçirilmesi ve
modüler sistemi uygulayan okulların, bu sistemi daha esnek yapıda uygulayabilmeleri için gerekli tedbirlerin
alınması bu çalışmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak önerilmektedir.
KAYNAKLAR
Akın, G. (2011). Polis Akademisi öğrencileri için andragojik ilkelere göre geliştirilmiş problem temelli mesleki İngilizce
eğitimi programının etkililiği. Polis Bilimleri Dergisi, 13(1), 115.
Büyüköztürk, Ş. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri / Şener Büyüköztürk ... [ve diğerleri]. Ankara : PEGEM Akademi,
2012.
Dudley-Evans, T., & St. John, M. (1998). Developments in English for specific purposes: Amulti-disciplinary approach.
Cambridge: Cambridge University Press.
Diken, Ü. (2006). Gereksinim çözümlemesi kullanılarak uygulanan özel amaçlı dil (İngilizce) öğretimi (SD Ü. Eğirdir
meslek yüksekokulu örneği) (Doctoral dissertation, Sosyal Bilimler).
Evans, S. (2013). Perspectives on the use of English as a Business Lingua Franca in Hong Kong. Journal of Business
Communication, 50(3), 227-252.
Ghany, S. A., & Latif, M. A. (2012). English language preparation of tourism and hospitality undergraduates in Egypt: Does
it meet their future workplace requirements?. Journal Of Hospitality, Leisure, Sport And Tourism Education, 11(2),
93-100.
İgrek, E. (2013). İçerik tabanlı yabancı dil öğretim yaklaşımının mesleki yabancı dil (İngilizce) derslerinde öğrencilerin
akademik başarılarına etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Kazar, S. G. (2013). A needs analysis study in terms of the perceptions of the students’ learning and target needs at an ESP
program: A case study. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Lee, C. Y. (1998). English for nursing purposes: A needs assessment for professional-oriented curriculum design. Academic
Journal of Kang-Ning . 1 (1). 55-72.
MEGEP, (2013). 07.05.2014 tarihinde http://www.megep.meb.gov.tr/?page=modüller adresinden ulaşılmıştır.
Solak, E. (2012). A Study of Needs Analysis at Turkish Gendarmerie in Terms of English for Specific Purposes. Journal of
Language & Linguistics Studies, 8(2).
Strevens, P. (1988). ESP after twenty years: A re-appraisal. ESP: State of the Art, 13.
Teodorescu, A. (2010). Teaching English for specific purposes. Petroleum-Gas University of Ploiesti Bulletin, Philology
Series, 62(2), 67-74.
TUİK, (2013). 10.05.2013 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist adresinden ulaşılmıştır.
TURSAB, (2013). 21.05.2013 tarihinde http://www.tursab.org.tr/dosya/8533/aralik2013_8533_4033855.pdf adresinden
ulaşılmıştır.

328

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

TESTING AND EVALUATION IN THE PRACTICAL TRAINING OF THE STUDENTS IN
THE SPECIALTY OF MIDWIFE
Kremena Miteva1
Abstract
Control and assessment of the learning achievements of students of "midwife" learned through practical training is an
important component of the overall educational process in higher medical school. Scientific communication aims to clarify
the effectiveness of the training in the practical methods of monitoring and evaluation of the students acquired professional
knowledge, skills and competencies. To achieve the aim was conducted anonymously amongst students in the Faculty of
Medicine, Trakia University - Stara Zagora. The results are analyzed according to the following criteria: importance of
monitoring and evaluation in the practical training; preferred methods of monitoring and evaluation; satisfaction of trainees
applied in clinical practice methods for testing and evaluating; effectiveness of the methods. The study confirms that the
control system in the practical training of students in the specialty of ’midwife’ is a prerequisite for regular and purposeful
activity of students. It stimulates deeper, conscious and creative utilization of professional knowledge, skills and
competencies; motivating learning appears to be prompting more active learners.
Keywords: monitoring, evaluation, students, training, satisfaction

1. INTRODUCTION
Control and evaluation of the utilization of professional knowledge, skills and competencies of the students
majoring in "midwife" is an essential factor that depends on the efficiency of the teaching process in higher
medical schools. Priority in the overall process of forming a future midwife takes practical training, which is
held under the single state requirements and is performed by clinical /academic/ practice and internship. These
two specific medical school organizational forms of training are conducted in the real environment of the
structures of health care. For that provide the best opportunity for students to direct observers and participants in
the healing process, and to learn and improve their professional skills to work with patients in the structures of
Obstetrics and Gynecology Hospital Complex.
It is extremely important for the optimal realisation of the training efforts of the teacher to provide the
organization and methods of testing and evaluating securing the formation, training and improvement of the
professional skills of the components of the midwife by systemic administration and targeted use of modern and
effective methods of control and evaluation.
According to the curricula at the university the control of knowledge, skills and competencies during clinical
practice are ongoing and final. The most commonly used methods are continuous monitoring, didactic tests,
problematic tasks, oral and written test lecture, discussion, completion of medical records. Particularly important
for practical training method for monitoring and evaluation is the practical test carried out by monitoring at the
patient's bedside. As pointed out by G. Petrova "In that way we test the theoretical knowledge learned during
lectures in various clinical disciplines, the manipulative skills formed during the training - practical training,
communication skills - to listen to the patient, to see her/him as a person, not just as a clinical case ... " /5, p.
216/. The method allows the teacher to monitor and evaluate the readiness of students to perform self-care,
communicate with the patient and his relatives, plan and organize an effective business. The final control takes
the form of an annual practical examination at the end of each training course. The result is formed based on the
current assessment / teacher has reason to reduce or increase to 25% the final grade of the student /testing and
practical /oral and demonstrative/ /6/.
A review of didactic literature on the problem of testing and evaluating gives reason to conclude that the test is
being established to evaluate the reached learning outcomes. Evaluation is the process of comparing the results
achieved in the school work with pre-defined educational goals and objectives /1; 4/. The principles governing
the control of the acquired knowledge, skills and competencies of students of "midwife" through practical
training are determination, comprehensiveness, continuity and orderliness, objectivity, individual approach,
efficiency /3, p. 86/.
The control in the practical training of students in ‘Midwife" performs a number of important functions:
educational, informative, motivational, formative, predictive, selective stimulation /by M. Andreev, 1996/:
1
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• Didactic function is associated with the ability to consolidate, deepen and broaden the knowledge, skills
and professional competencies of students;
• Due to testing and evaluating, teachers establish the degree of realization of the previously identified
goals and objectives of the training /informative function/;
• Monitoring and evaluation of the competencies support student motivation to learn and strive for
further excellence in teaching work /motivational function/;
• System control and objective assessment to develop skills and habits of self-control /shaping function/;
• The predictive function tests and evaluates and it is associated with the ability to make predictions
about the status and the relevance of the curricula and methodologies;
• The selective function provides passage to a higher training, but is also associated with the need for
objectivity and fairness in the evaluation process.
The effective control of the utilization of the professional knowledge, skills and competencies of the
future midwife implies the usage of optimal and advanced methods and tools for testing and evaluation in the
practical training.
2. METHODS
The present scientific report aims to clarify the effectiveness of the training in practical methods for monitoring
and evaluation of the students’ acquired professional knowledge, skills and competencies. To realize the target
an anonymous survey was conducted with 82 students learning to be midwives in the Faculty of Medicine,
Department of "Health Care" Thracian University - Stara Zagora, Bulgaria. The study was conducted during the
academic year 2013/14, the data are processed by a computer program SPSS.
The results are analyzed according to the following criteria: importance of monitoring and evaluation in the
practical training of students midwives; students preferred methods for monitoring and evaluation; satisfaction
of trainees applied in the clinical practice methods for testing and evaluating the acquired professional
knowledge, skills and competencies; effectiveness of the methods for monitoring and evaluation.
3. RESULTS
The survey highlighted the importance of control over the use of the professional knowledge, skills and
competencies to implement obstetric care. Almost all of the respondents are of the opinion that the current
control system is a significant factor that depends on the overall effectiveness of the training. These data
confirm that it is a prerequisite for regular and purposeful activity of the students. Control system stimulates
deeper, conscious and creative learning and skills; motivating learning appears to be prompting more active
learners during clinical practice. Moreover, regular and targeted control of the teacher ensures quality of
obstetric care utilization by the students and their proper application in structures gynecological complex.
It is interesting to see the results of the students preferred methods for monitoring and evaluation. Since the
result depends on the situation in the real environment of medical institutions the usage of one or another
method of continuous assessment of the students is possible so we have given the opportunity to indicate more
than one answer /Fig. 1/:
others
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Monitoring was the most preferred method of student control knowledge, skills and professional competencies
/64.63%/. The data reflects the importance of this method in practical training. The direct monitoring for the
implementation of specific obstetric care to patients of the hospital by the teacher is the most acceptable by the
students. The control method allows the timely intervention of the teacher, correction of omissions or errors and
another opportunity for the learner to exercise and strengthen specific knowledge and skills. It should be noted
that frequent monitoring in real conditions of clinical practice is difficult, sometimes impossible, because of the
patients’ disagreement or lack of appropriate clinical case in a particular teaching situation. However monitoring
as a method for continuous observation of the level of professional skills utilized by the student midwives is also
the most preferred and used by the teacher too.
Almost half of the students have pointed the written test to be the preferred method for monitoring and
evaluation of the acquired /Fig. 1/. The method provides a good opportunity to observe and evaluate knowledge
primarily by cognitive domain. Its disadvantage in terms of the practical training is related to the inability to
monitor and evaluate the manner of handling and manipulation of various specific obstetric cares. However it is
particularly useful for checking the needed written literacy of the learners when working with medical records.
A quite large number of students /45.12%/ prefer the didactic test as a method for testing and evaluation of the
acquired learning content. In practical training of future midwives we are increasingly using diverse didactic
tests designed for current control - identification / selection of yes / no answer / choice of true / false answer,
filling, construction and other /. They provide a higher degree of objectivity, economy, reproducibility,
possibility of quick statistical treatment of results /3, p. 91-92/. The main disadvantage of such a test method in
practical training is related to the fact that the controlled knowledge exclusively of cognitive domain. It should
not be overlooked, however, that the knowledge is at the core of the absorption of manipulative skills such as
basic competence of the midwife.
As a less preferred method of monitoring and evaluation of learning, students give oral test /40.24%/, probably
due to the relatively low level of objectivity, the influence of external factors and the lack of general criteria for
evaluation.
Preference to problem solving / typical and situational / tasks as a method of monitoring and evaluation in
clinical practice express 35.37% of the students /Fig. 1/. The result is probably due to the need for a solid stock
of knowledge and skills for the analysis of relationships and dependencies between facts and phenomena for
their successful solution. However, they are particularly valuable approaches aimed at helping students in
individual learning of knowledge and skills, behavioral algorithms, communication skills when working with
the patient and the medical team. Educational and cognitive tasks as a method for current control in the practical
training of the future midwives placed to solve various complex problems relating to the history, objective
condition and special obstetric care for pregnant mothers, newborns and gynecological ill; preparation and
participation of the midwife in various engineering and research; prevention of possible complications;
behavioral algorithms in health care; communication with the patient, her family and the medical staff and
others. In addition the accuracy and precision of knowledge here is a particularly important need for urgent
solution and quickly and timely action inherent in the profession of midwife. They are therefore not a reliable
method for testing and evaluation, but also for training and skills to deal with unpredictable situations in clinical
practice.
The lowest proportion of respondents /13.41%/ preferred other methods for testing and evaluating the practical
training - completion of medical records, discussion, conversation. Pedagogical experience and personal
observations of the author shows that these are a welcome addition for the application of the other above
mentioned methods.
Objectiveness and general criteria are important requirements for the effectiveness of the system for monitoring
and evaluation in the practical training of health professionals. The data of the preferences of the students of
"Midwife" correlates to some extent with those concerning the objectivity of the methods used for monitoring
and evaluation in clinical practice. The most objective method according to students is to look at practical
activities in the real environment of medical institutions - 84.15%. Following didactic test /79.27%/ written test
/54.88%/ oral test /46.34%/ educational and cognitive tasks /45.12%/.
Overall system tests and evaluation should be directed at realizing the overall objectiveness of the education in
high medical school - construction and improvement of professional skills of health professionals. Effective
monitoring and objective evaluation of the data obtained through practical training knowledge and skills are
prerequisites for positive motivation for learning and creative expression, and cognitive activity of students. In
this regard it is interesting to see in the opinion of students of midwifery on the degree of satisfaction with the
system of monitoring and evaluation in the practical training /Fig. 2/
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cannot figure out

Fig. 2 Satisfaction of the students from the applied methods for monitoring and evaluation

The data of Fig. 2 shows that the highest /60%/ is the share of the students who are satisfied with the system
applied for testing and evaluation in their clinical practice. We should not ignore the fact that 25% of students
do not define it as particularly effective. Dissatisfied are 10% of respondents. Therefore we decided to apply
imperative educational and organizational measures to improve and update the existing set of methods used to
monitor and evaluate the knowledge and skills of the students learned during the training period.
4. CONCLUSIONS
The present survey allows to evaluate the effectiveness of the testing and evaluation applied in the practical
training of the students in „Midwife". The collected data allows us to draw some conclusions and give some
recommendations according to which:
system current control of the utilization of knowledge and skills to implement obstetric care is a
significant factor on which the overall effectiveness of the training depends;
Monitoring of the practical activities is the most effective, objective and preferred by the students
method for controlling of the acquired knowledge, skills and competencies;
to strive to get as close to the actual clinical practice while examining;
s of monitoring and evaluation where the direct monitoring of the
implementation of midwifery activities in real practice situations contribute in the highest degree to the
fulfillment of the purpose of practical training;
Didactic tests and problem solving tasks are valuable methods for testing and evaluation of learning.
They are a good choice of the teacher and complementary methods that help the effectiveness of the basic
training in the applied clinical practice;
ates and enhancement of the applied testing and evaluation methods in
the practical training of students in "midwife".
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THE ROLE OF THE TEACHER IN THE EDUCATION OF THE HEALTH
PROFESSIONALS
Kremena Miteva1, Albena Andonova2
Abstract
The emerging role of the training in higher medical school, its effectiveness for building professional competencies of
students - midwives and nurses largely depends on the teacher and his personality, pedagogical activity, tact and skill, style
of communication and leadership in the process of training. The Scientific Communication aims to clarify the role of the
teacher in teaching one of the main subjects of students from specialties "midwife" and "nurse" - "Practical fundamentals of
nursing/midwifery care."
The study confirms that the teacher plays important functions - planning, organizing, conducting, coordinating, and
controlling the activities of its students; provides absorption and assimilation of professional knowledge, skills and
competence through active cognitive and practical activity of the students in real and simulated environments; control and
timely adjustment of the utilization of the professional skills; create optimal conditions for high activity of the trainees;
conditions to build moral consciousness, to form and build moral qualities; controls the formation and development of the
moral sphere of the students.
Keywords: teacher, health professionals, training, satisfaction

1. INTRODUCTION
The forming function of the education in the high medical school and its effectiveness for building professional
competencies in the students /midwives and nurses/ largely depends on the teacher and her/his personality,
pedagogical activity, tact and skill, style of communication and management of the learning process.
The training of the health professionals is conducted according to general state requirements and includes
preclinical and clinical disciplines. One of the basic disciplines in the training of nurses and midwives is the
"Practical Foundations of Nursing / Midwifery Care". It is studied from the first to the sixth semester including
expansive and detail of theoretical knowledge of the development and reinforcement of skills and habits of the
professional activities of nurses and midwives. Classes are held in specially equipped labs where students learn
and practice under the guidance of the teacher models, dummies, simulated patients, various techniques,
handling and other skills related to patient care.
The successful development of the professional skills of the future health professionals such as general purpose
of the whole process of learning in higher medical school suggests the activity of two entities - the students and
their teachers. The problem of the role and the necessary skills and competencies of the teaching component in
the training of health professionals is considered by a number of authors - M. Mitova, Ch. Miltcheva, El. Jeleva,
T. Popov, G. Petrova and others. All they agree that the teacher is the leading figure in the process of
professional formation and development of the future health care professionals.
Teaching is one of the activities organized in the process of training, but as rightly stated K. Gerdjikov- it "...
does not exclude learning and its subject, on the contrary - teaching exists because of learning and there is a
direct relationship and interdependence with between them both. Teaching and learning ... are the foundation of
didactic interaction. ... " /2, p. 92-96/. The effective implementation of the educative goals of the training
implies active interaction and equal participation of both its members - teacher and student and the activities
typical for the processes teaching and learning.
The teacher as a leading operator of the teacher interaction in terms of education in higher medical school
performs a number of important functions:
• Plans, organizes, conducts, coordinates, and controls the activities of its students;
• Provides the acquisition of knowledge, skills and competences through active cognitive and practical
activities of students in simulated and real hospital environment;
• Monitor and promptly corrects the utilization of the manipulative skills to implement various health
care actions for the patient;
1
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• Creates optimal conditions for active and independent learners’ office exercise and medical institutions;
• Stimulates the formation and development of moral values and ethical behavior of students;
• Organizes and stimulates the cognitive autonomy of learners and improves their skills in self-control
and self-assessment as a prerequisite for effective development of professional competencies for the future
health professionals.
Nowadays the higher education of health personnel encounters a list if problematic issues such as lack of
positive motivation for learning, unjustified absences from school, poor cognitive and creative activity of
students. The thesis is to motivate and support the educational environment is very popular and the basic feature
there is the teaching abilities of the professors. To fully realize the aims and objectives of the training, the
teacher of health professionals should ensure such an educational environment that motivates, supports and
energizes students. According to C. Gyurova "... creating and maintaining a positive climate and supportive
social environment is possible when the teacher organizes the learning process around the principles of
partnership and cooperation with students /3, p. 229-230 /. In the context of the humanization of the university
education and strengthening the democratic style of relationships should be noted that not enough attention is
given to the dialogue between students and teachers, the exchange of opinions and ideas, expression of
partnership and collaboration in the learning process. Therefore increasingly evident is the need for a new
interpretation of the functions and competences of the teacher.
2. METHODS
The present scientific report aims to clarify the role of the teacher in one of the main subjects for the students in
the specialties "Midwife" and "Nurse" - "Practical Foundations of Nursing / Midwifery Care". To realize the
purpose of the study an anonymous survey was conducted with 114 students studying in the Faculty of
Medicine, Department of "Health Care" Trakia University - Stara Zagora, Bulgaria. The study was done during
the academic year 2013/14 and the data is processed by a computer program SPSS.
The results are analyzed according to the following criteria: relevance of the course "Practical Foundations of
Nursing / Midwifery Care" for the professional formation of the students; assessment of the students for the role
of the teacher to form their professional competence; the qualities that their teacher should have and the degree
of satisfaction with the training course.
The questionnaire used was proposed by A. Kristeva and its has specific exemplary tools which helps us
identify opinions and evaluations of students, the quality of teaching in the university environment (in cognitive
and emotional-affective aspect) /4; 7/. It must be stated that the proposed option is modified according to the
views of the authors and the scientific concept of this report.
3. RESULTS
The survey allows outlining the important role of the teacher for the successful implementation, consolidation
and improvement of the professional skills of the health professionals. To determine the field of study of the
survey we have chosen to observe the needed personality qualities of the teacher in one of the most important
for the students training course - "Practical Foundations of Nursing / Midwifery Care".
The study confirms the importance of this discipline - 88,6% /n = 101/ students consider teaching "Practical
Foundations of Nursing / Midwifery Care" has a vital role in professional formation. This data is due to the fact
that this is the course that lays the foundation of theoretical knowledge and basic manipulative skills, significant
professional personality skills and future professional conduct of health professionals.
The importance of the professional and personal qualities of the teacher confirmed 92,11% /n = 105/ of the
respondents. The data corresponds to the thesis of S. Kyuchukova - "In the contemporary training of students in
health care it is looked for a good correspondence between the theoretical and practical training where of great
importance are the figures of the teachers in the major clinical disciplines. Their personal abilities, professional
experience and teaching skills are the key components in the education and upbringing of their trusted students
who are directly influenced by their teachers to form good habits and right attitude towards their medical
activities ... /5, p. 100/ ".
It was found that the formation of a good health professional is largely determined by the personality of the
teacher, the practical application of the system, the complex and personal approach and her/his ability,
pedagogical skill and tact.
The presented data in Table 1 shows the opinion of the respondents of the qualities and competencies required
of the teacher in "Practical Foundations of Nursing / Midwifery Care." According to the largest share of them
/97, 37%/ the teacher should show a high degree of objectivity in the assessment of the students’ achievement.
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The next feature of importance is the requirement of the style and methods of teaching. The data reflects the
importance of the application of the modern methods of training, aimed at stimulating activity, creative and
critical thinking of students. The lowest is the number of trainees /70.18%/ who believe that the teacher should
demonstrate a friendly relationship with them /Table. 1/:
Tab. 1 Importance of qualities and competencies of the teacher according to the students /in %/
Qualities and competencies of teacher

%

The teacher shows objectivity in assessing students

97,37

During teaching activities the lecturer uses appropriate methods and
techniques for activating students.

93,86

The teacher is a professional in their scientific field and fluent in the scientific
knowledge of the course.

92,98

The teacher is adequately informed to guide, adjust and control the
performance of the students in carrying out various tasks (independent learning
algorithm, projects, presentations, term papers, thesis)
The teacher is eloquent and has academic erudition.

91,23

89,47

The teacher knows how to communicate with the audience by provoking the
critical thinking of his/ her students

87,72

The teacher has a sense of humor and knows how to predispose the audience
for discussion.

85,96

The teacher periodically updates the training content
The teacher encourages students to express their own position and defend their
reasoned opinion on controversial issues.
The teacher combines traditional and innovative methods and approaches to
education.
The teacher acts as a friend to her/ his students

84,21

77,19

74,56

70,18

Having in mind the above presented data it turns out that the focus is placed on the technology and quality of
teaching in health care. An important condition for optimizing the methodology of theory and practice is the
application of creativity and ambition of the teacher to use the most appropriate methods and means of
education, to foster creativity, cognitive activity and professional interests of the students. In pedagogical
practice in the higher medical school using a wide range of teaching methods are used and they are constantly
updated and optimized. Their rational selection and performance depend on the methodological skills of the
teacher. Here it is necessary to highlight the undeniable role of the interactive methods in teaching "Practical
Foundations of Nursing/Midwifery Care" - standard and case studies, role plays, brainstorming, panel
discussions and a lot more. All of these, along with the traditional teaching methods, provide an organization of
the learning process, which is aimed at increasing knowledge and creative activity of students. They are
methodical approaches in which the teacher and students interact with each other during the session. As a
subject in practical training of the future medical professionals is to acquire and improve a number of skills and
competencies - communication skills, cooperation, team work and the ability for conflict solving.
Do not underestimate the requirements of students to the teaching skills for directing, controlling, correcting
homework in the learning process. It is the individual work of students - extracurricular lecture; practical or
associated with the development of papers, presentations, etc. that is the basis of effective learning and
assimilation of knowledge, skills and professional competence of the future health professionals. Our
observations show that students demonstrate greater activity and desire for self-expression in the learning
process when they are given the opportunity to prepare and present various reports or self-made themes via
computer and multimedia in front of the group. On the other hand, the priority in the planning and organization
of the methods of conducting classes in "Practical Foundations of Nursing / Midwifery Care" has an
independent work of students and allows the exercise of knowledge and skills in simulated conditions. That
highlights the importance of the teacher's quest to create the right conditions for it, using personalized learning

335

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

through systematic tasking trainees /individual work with medical literature and documentation, searching
information in the net, preparation of papers, essays, reports health-related and other/.
Impressing are the views of the students who state the need of unique communication skills with the audience
by which the teacher can predispose discussion and provoke the critical thinking of her/his students
/Table.
1/. In this regard, Z. Atanasova correctly emphasized that "an important aspect of learning and formation of
communication skills / in particular / is the interaction teacher - student. Effective communication between them
leads to the development of positive interpersonal relationships, increases students’ motivation and reinforces
excellence and professional development /1, p. 53/. On the other hand the positive atmosphere during the
occupation reduces the feeling of uncertainty in their knowledge and reveals the greatest potential of the
students learning.
The collected data from this study somewhat corresponds to study G. Petrova, T. Popov and other authors in
which the most desirable qualities of the teacher in the field of medical specialties are high erudition and wide
culture, the stock of the new knowledge in teaching discipline and the ethical behavior in the pedagogical
communication /6, p. 14/
Undoubtedly all of the students think that the qualities and competencies that the teacher in higher medical
school has is a prerequisite for improving the attitude and motivation to learn and to maintain and increase the
interest of the students in the selected occupation. Personal and pedagogical skills and competences of the
teacher are also important conditions for creating a favorable microclimate during classes.
4. CONCLUSIONS
The study confirms that the teachers play important functions - plan, organize, conduct, coordinate, supervise
their activities and students’ learning. They provide absorption and assimilation of the professional knowledge,
skills and competences through an active cognitive and practical activity of the students in real and simulated
environments. They also control and timely adjust the utilization of the professional skills, create optimal
conditions for active learners to build moral consciousness, to form and build moral qualities; controls the
formation and development of the moral sense and professional responsibility of the students.
Based on the results of this survey we can draw out the following conclusions:
the students define the role of the teacher as highly significant for the formation of their
professional competence to carry out the health care of the patient;
creating a
favorable microclimate during classes;
the teacher must have a highly extensive training and experience, integrity,
communication skills, tact, patience and balanced character;
The improving of the overall design of the training of health professionals and the optimization of its
performance implies precise selection of methods and means of education stimulating creativity and cognitive
activity, motivating learning, facilitating communication with the teacher, stimulating professional interest in
facilitating the absorption and assimilation of professional competencies.
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CHARACTERISTICS OF THE LOGICAL-MATHEMATICAL COGNITION OF THE
CHILDREN IN THE EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Vesna MAKASHEVSKA1
Abstract
In the efforts to create favorable conditions for discovery and formation of the elementary mathematical notions in children
in the early childhood development, it is necessary to start from the learning characteristics of these children, above all, the
specific children in the group and their ways of learning. The attitude towards the process of learning determines the
approach in the planning of the education process, the selection of procedures, the content and the learning sources, as well
as the activities and situations through which it will be realized. The best way to understand the learning process of the
children, in the early childhood development, is by observing and understanding the children – what really makes sense for
them, what engages them, what motivates them to learn, their approach towards the tasks, how they understand them and
how they solve them, how they perceive reality, how they use the previous experience, how they differ in terms of learning,
how they learn – independently or together with other students.
Keywords: logical – mathematical cognition, early childhood development, cognition characteristics, development of
mathematical notions.

INTRODUCTION
The theoretical and empirical researches of the early childhood development and learning show that they
perceive and understand the world that surrounds them in different ways. In the researches conducted by
Duckworth Eleanor we can find information that can help us understand the nature of learning, as well as the
nature of the logical-mathematical cognition of the children in the early childhood development.
Based on many theoretical and empirical researches we can distinguish the following characteristics of the
logical – mathematical cognition of the children in the early childhood development:
1. Logical – mathematical cognition is best developed if the children are in an active position in the
learning process, i.e. if they learn through their own activity and practical action;
2. The children develop the logical – mathematical cognition through discovery learning;
3. The children understand the elementary mathematical terms in the best way when they solve problems,
with personal sense and relevance for them;
4. The children are internally motivated to learn about the world, the objects and the quantitative relations
in it;
5. The forming of the logical – mathematical cognition of the children is conditioned by the possibility for
their integration in other areas of cognition;
6. The successful discovery and formation of the logical – mathematical cognition depends on the sources
and the learning content, which come from the environment where the children live, and not from the
abstract mathematical content;
7. The previous experience and knowledge greatly influence the development and formulating of the
elementary mathematical notions;
8. Each child has an individual style and pace of learning, as well as
logical – mathematical
development;
9. The logical – mathematical cognition and experience are diverse, and of higher quality if they are
formed in interaction with other children and adults;
10. In order to successfully form the logical – mathematical cognition, there is a need to involve the
children in the process adequately, as well as to develop mutual understanding between the children
and the adults - educators.
The described characteristics of the logical – mathematical cognition are starting points for understanding the
importance of these activities in the development of the elementary mathematical notions in the early childhood
development.
1. Active position of the children in the learning process
The logical-mathematical cognition is best developed if the children are in an active position in the learning
process, i.e. if they learn through their own activity and practical action. The children form the cognition and the
logical – mathematical structure through their own activity and not by listening about it. The children acquire
1
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knowledge which will remain in the course of their entire life, through practical and active researches of the
properties of the objects, their forms and quantities, dimensions and positions, In this direction, the modern
programs for early development of the children are based on the basic principle of learning by solving problems
and discovery. This process is also the basic learning source.
2. Learning by discovery
The children develop the logical – mathematical cognition through learning by discovery. What is characteristic
about the development of the intellectual processes is that the children must construct them on their own. The
children must be given opportunities to solve problems in the education process, and they need to rely solely on
their own abilities. In these processes, the children use their previous experience, build strategies, observe,
notice, make attempts to solve the problems, and test their assumptions through practical and intellectual
activities. In this way, logical – mathematical structures are formed, which are the result of the inner battle of
the child with the problem.
3. Solving problems of personal nature that have personal meaning
The children understand the elementary mathematical terms in the best way when solving problems, which have
personal sense to them, and when they create personal meanings. The children understand the mathematical
tasks best through life situations, while the mathematical content comes second. The sense for the children may
be in the answer of an internal challenge, in the seeking of a sense, or in function of solving a problem from
everyday life. For example, equal quantity for them represents giving a crayon and a piece of paper to each
child. They may find sense in some interesting activities or situations. For example, classifying and ordering the
toys according to a criterion, determining the space needed for a given construction etc. The sense may be
different to certain children, but it is up to the educator to discover this by observing, and use it in the
organization of the activities.
4. Inner motivation in the cognition process
The children are internally motivated to learn about the world, the objects and the quantitative relations in it.
They ask questions all the time, and they seek answers. The children’s inner motivation for learning is more
important than the external, and accordingly the need to solve a matter, a conflict situation, realization of the
personal goals and theories, and the need to define the world around them are the most important impetuses in
the learning process of the children. Starting from their own needs, the children explain to themselves why day
and night occur, what is the reason for the particular shape of the objects, what is the purpose of the numbers,
etc. The inner motivation for understanding the world around themselves may be supported by creating
conditions for activities which will encourage the children to research, learn and discover. A basic precondition
is to have an opportunity to present and solve their own ideas, as well as to be supported in the finding of
solutions.
5. Integrating the logical – mathematical cognition with knowledge from other areas
The forming of the logical – mathematical cognition of the children is conditioned by the possibility to integrate
it in other areas of cognition. Learning and teaching cannot occur with a subject structure and in a way, which is
only logical for the adults. A psychological order, typical for the characteristics of the children’s thinking, is
necessary. In the early childhood development, the children cannot learn separate subject areas such as
language, mathematics, nature. The basic mathematical terms make sense only if integrated with general
activities, in which the children solve everyday life problems through projects, problem solving or thematic
studies.
If the education work is focused on the subject areas, the effects of such an instruction will be isolated skills and
content, which do not result in forming mathematical notions. Each activity that promotes the development of
one area influences other areas, as well. According to this, by performing a physical activity the children also
learn about orientation in space, they mention mathematical notions when they discuss an event, etc. It is
inadequate to the nature of children to offer activities that encourage solely drawing, mathematical or some
other kind of abilities. This kind of work with children results in isolated, abstract mathematical information,
which makes the understanding of mathematics more difficult and at the same time decreases the potentials to
use this knowledge in a different context. Integrated learning in the early childhood period enables connecting
the mathematical terms to other aspects of learning, which is realized most naturally in the practical situations of
the everyday life of children.
6. Sources and learning content from the environment of the children
The successful discovery and forming of the logical – mathematical learning depends on the sources and
learning content that come from the environment where the children live, and not from abstract mathematical
content. Experiences from everyday practice and many researches indicate that the basic mathematical
education in the modern instructional practice, based on teaching activities outside the context, make the process
more difficult and uninteresting. These kinds of activities are incomprehensible for the children, and they make
the generalization and application of knowledge more difficult.
The experience of the use of the program Reggio – Emilia, where the kindergarten is treated as an authentic
context in which the life and relations of many children and adults occur, is positive. The context of the
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kindergarten is treated as a web of relations and mutual influences, in which all the factors of the kindergarten
form each specific learning situation. Considering that mathematics and mathematical concepts are a natural part
of the life in the kindergarten, the various concepts in it are also content for elementary mathematical education
of the children.
Terhart states that the time schedule and space organization should be adjusted to the needs of the children. He
adds that they need to be organized around those who learn, instead of those who teach, in order for the children
to learn in a lively context of events in the kindergarten (Terhart, 2001).
Accordingly, the right time and space for learning and understanding the mathematical terms is the time and
space when these situations occur, for example, when the toys are sorted in different corners, when objects are
placed in certain places, when the snacks are being counted etc. The inclusion of the children in the concrete
situations, creates favorable conditions for initial mathematical education.
7.
The influence of the previous experience and knowledge in the development and forming of the
elementary mathematical notions
The previous experience and knowledge greatly influence the development and forming of the elementary
mathematical notions. This is why, the previous experience of the children may be used in the learning process.
However, in certain cases, the previous experience may hinder the learning of new skills and knowledge.
Having in mind these limitations in the way of thinking of the children, the educator should start from the
previous experience of the children and understand why they solve the tasks in a particular way.
Many researches of the transfer of the previous experience of the children in the mathematical tasks indicate that
the influence is so great that it results in wrong answers to the tasks. Nonetheless, these characteristics of the
logical – mathematical cognition should not be neglected, especially the ones that need to be supported and
developed.
8.
The individual style and pace of the logical – mathematical development
Each child has its own individual style and pace of logical – mathematical development, i.e. each child is a
personality with experience, attitudes, skills, learning styles, levels of development of the intellectual abilities.
To improve the effect of instruction, the pace of development of the logical – mathematical cognition of each
child must be taken into consideration.
The learning style indicates the way in which the children receive information, how they organize it, and how
they construct knowledge. The children in early development have different approaches to solving tasks.
Researches have shown that the younger children see the practical side of the tasks, and the older ones
distinguish the rules and discover the problems.
In the learning process, the children react with their whole being and this is why in this process they also bring
emotions. Knowledge is mixed with feelings and this is why the children’s interpretation is subjective, which
may be a characteristic of older children too. They will choose an object because they like it, or a way to solve
the task because it reminds them of something familiar, neglecting the mathematical aspect of the task.
9.
The interaction with other children, the educator and other adults
The quality of the logical – mathematical learning and cognition is conditioned by the interaction with other
children, the educator and other adults. The children learn better when they collaborate with the environment,
which gives them support. They also observe the problems and conflicts in it and come across questions that
motivate them to seek answers. The social exchange is necessary in the forming of the operational structures,
however, at first it should be in the form of cooperation, collaboration, and not in the form of an imposed
behavior.
The researches of the early development of the children, conducted thus far, indicate that the children of this age
put themselves in the position of others, and in some conditions, the children demonstrate sympathy for the
position of others. There are different levels of mathematical cognition in the solving of mathematical problems.
The decentralization of the intellectual activity of the children depends on the complexity of the problem,
whether the children experience the problem as one designed to be solved, and whether this problem is related to
the learning context.
10.
The mutual understanding among the children, educator and adults
In order to successfully form the logical – mathematical cognition, there is a need to involve the children in the
process adequately, as well as to develop mutual understanding between the children and the adults - educators.
In order for the adults and children to understand each other, it is first necessary to understand what the children
understand. (Barth 2004, 21).
First we need to stress that the children in the early development understand mathematics differently than the
adults. The children differently understand the relation between the words and the sense of the words, between
the essential and inessential elements in the task, as well as the relations between the notions. The children can
use different words, which may even be abstract for them, for example the word rectangular, without
understanding it. They do not understand the relation between the abstract word and the sense of the symbol.
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When solving problems, some unimportant elements, for example color and use, are important to the children.
When interpreting the terms, they use personal reference frames, not the ones of the educator or the adult. The
children acquire knowledge on the grounds of their own criteria, which is not what the educator has in mind.
The children in early development are not capable to perform an analysis in the learning and use of knowledge.
They often use verbal association, introduced by the adults, without understanding the relations between them.
For example, if in the explanation of the term square abstract notions are used, and the relations are not
explained, the children will not be able to form the notion of a square. Namely, by explaining that the square
consists of 4 equal sides and 4 equal angles, the children may understand the square as:

4 horizontal lines _ _ _ _

4 vertical lines | | | |

4 equal angles ∟∟∟∟.
The children do not see the relations and connections between notions, and this is why they do not understand
the term.
Mistakes can occur if the explanation is done with inadequate examples, for example: a synonym for a square,
quadrangle or an abstract symbol (an image of a square). A problem can occur if examples are used, which do
not provide a clear illustration, for example: when a square is explained as the seat from the chair, the children
do not see it as a part, because for them it is only a part of the chair, and not something that would illustrate a
square.
According to the previously mentioned, when instructing children in early development, definitions and
explanations with general categories and high level of abstraction should be avoided, as well as low level of
abstraction if the children do not understand the relations among the elements. When solving problems,
understanding can be an issue. This is why, when observing the way for solving a problem, it should be kept in
mind that the desire of the children to give a correct answer is dominant, not for understanding, which is an
essential pedagogic implication when it comes to teaching mathematics.
CONCLUSION
The described characteristics of the logical – mathematical cognition are starting points in the organization of
the education work in the early development of the children. According to this, when creating conditions and
teaching procedures, the educators should:

Adjust the procedures and activities to the children’s goals and programs;

Start from the abilities of the children and their motivation for achieving the goals;

Understand the inner need of the children for learning and constructing;

Avoid imposed learning, and promote learning based on inner motivation;

Base the understanding of the mathematical notions on the spontaneous experience of the children
which should be realized through integrated and contextual learning.
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VIEWS AND OPINIONS OF TEACHERS REGARDING THE IMPACTS OF MUSIC
FOLKLORE ON PUPILS FROM GRADE I TO GRADE V
MPhil. Ubavka MILOSESKA1

Abstract
The subject of this research is the treatment of the musical folklore in the frames of the aesthetic education from first grade to
fifth grade in the nine year primary education. The goal of this research is to analyze and study the influence of the musical
folklore on the students from grades I-V. Our research aims to obtain information about the influence of the learning of musical
folklore on the personal identity, cognitive development and creativity. The attitudes and opinions of the Music education
teachers from grades I-V in the nine year primary education in the Republic of Macedonia are presented in the questionnaire.
We used standard nonparametric statistic procedures to test the hypotheses. The analyses are carried out in the statistical
package SPSS 17.0.

INTRODUCTION
The subject Music education is a part of the group of subjects covered by 2 classes per week or a total of 72 classes
per year in the Curriculum for the nine year primary education in the Republic of Macedonia. The instructional
content consists of topics that complement each other and intertwine: Singing; Music and movement; Listening to
music; Playing children’s musical instruments; Introduction to music literacy, which in the upper grades is called
Music literacy; Introduction to children’s musical creation and expression, which is called Musical expression and
creation in the fourth and fifth grade; Introduction to musical forms; Musical grammar and Folk music creation.
Music education contributes for “the cultivation of the students, the development of the aesthetic sense, and
development of the understanding and experiencing of the musical art, thus enabling them to gradually get involved
and participate in the musical life of their environment” (Syllabus for fourth grade, 2008, 167).
THEORETICAL APPROACH
The cultural diversity and identity of the people who live in a multicultural country, the centuries long spiritual and
material existence established in the tradition, and identification embodied in folk dances, games and songs are part
of the folklore content, which the students acquire in the education process.
Folklore is a culture that covers three key moments from the life of people (birth, wedding and death) and three
social layers (children, adults and old people). It has persisted over the historical eras in every geographical location.
An increasing number of researches confirm that music has positive influence on the individuals, developing their
musical and cognitive abilities, supporting the cognitive, health, verbal, social, aesthetic and emotional development.
“Music is an important part of our biological structure and is one of the factors that make us human” Habermeyer
(2001). The role of the teachers is ever growing in the modern education system. They are viewed as people who
instruct, present knowledge and provide valid sources, which the students will use to obtain specific data
independently. The teachers’ main objective is to develop musical abilities in the students, to find the gifted and
talented students, to develop skills, values, and abilities for equal understanding of all people regardless of their
gender, nationality, race, religion or any other affiliation, to teach the children how to discover the peculiarities of
the others and how to recognize the beauty in these peculiarities, to educate them multiculturally and to assess the
knowledge of the students. Until now, a research about Music education and the influence of folklore on the students
from grades I-V has not been conducted in the Republic of Macedonia. Nonetheless, there are works of many
scientists, pedagogues and musicologists, which share certain interests as the ones in our paper. For example: “The
role of music in the education process”, “The use of folk instruments in elementary and middle school”, “Music and
correlation in elementary education”, “Project activities for Music education”, “Musical art – a means for aesthetic
education in the primary school” etc.
The keywords of this research are:
Primary school – “An institution that has a special place in the education system and which is the main provider of
the general education of the nations all over the world” (Pedagoska enciklopedija 2,1989, 158). The primary school
in the Republic of Macedonia covers three education periods, which have their own characteristics, based on the
Concept for nine year primary education and the syllabi.
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Music education is an obligatory school subject, studied in the three developmental periods in primary education,
whose main purpose is proper musical development of the children; development of creative, social, cognitive,
emotional and psychomotor abilities, whose content is a source of pleasure, delight and aesthetic experience.
(Pedagoska enciklopedija 2, 1989).
The musical folklore is an inexhaustible source and invaluable treasure belonging to the cultural heritage, which
consists of folk songs, dances and instruments. “The folk music creation was spread verbally in order to be saved
from dying and destruction” (Truda, 1976, 178).
METHODOLOGICAL APPROACH
The influence of the musical folklore on the students in grades I-V is the subject of our research.
Objectives of the research:
1. To obtain information about the learning of the musical folklore and its influence regarding the enrichment
of the aesthetic opinions and attitudes of the students;
2. To obtain information about the learning of the musical folklore and its influence regarding the
development of the personal identity of the students;
3. To determine the influence of the musical folklore related to the cognitive development and creativity of
the students;
4. To determine the interest of the students related to the musical folklore of the other European nations;
Hypotheses of this research:
1. The teachers share the opinion that the learning about the musical folklore has a positive influence on the
enrichment of the aesthetic opinions and attitudes of the students;
2. The teachers share the opinion that the learning about the musical folklore has a positive influence on the
development of the personal identity;
3. The teachers share the opinion that the learning about the musical folklore has a positive influence on the
cognitive development and creativity;
4. The teachers share the opinion that the students show a satisfactory degree of interest in the folklore of other
European nations;
The following methods were used in the course of the research: the causal method, the descriptive method, the
method of theoretical analysis and the comparative method.
The following technique was used in this research - analysis of the pedagogic documentation, that covered: analysis
of the curricula and syllabi passed by the Ministry of Education and Science in 2007 and 2008, analysis of manuals
for the first developmental period (first, second and third grade), analysis of textbooks for the second developmental
period (fourth and fifth grade), which can also be found in electronic version. We used a closed format questionnaire
as an instrument to obtain data about the attitudes and opinions of the elementary education teachers regarding this
topic.
The population and sample of our research consisted of 150 teachers from first, second, third, fourth and fifth
grade from eleven primary schools in Skopje and Veles (Table No.1). In these schools, instruction is conducted in
Macedonian language, according to the National Curriculum of the Republic of Macedonia.
Table No.1Primary schools in the Republic of Macedonia, municipalities, number of respondents in a grade
number of respondents in a grade
Primary schools

Municipality

%
I

“Kiril and Metodij”

1
2

“Blagoj Kirkov”

3

“Blaze Koneski“

II

III

IV

V

Total

Veles

0

3

2

3

0

8

Veles

1

2

1

1

3

8

5,33

6

5

1

3

1

16

10,66
19,33

Veles

5,33

“Vasil Glavinov”

Veles

5

6

7

5

6

29

5

“Straso Pinjur”

Gjorce Petrov -Skopje

0

4

2

3

1

10

6,66

6

“Kiril Pejcinovik”

Kisela Voda -Skopje

3

4

1

4

3

15

10,00

7

“Kuzman Sapkarev”

Kisela Voda -Skopje

4

2

3

3

3

15

10,00

8

“Rajko Zinzifov”

Kisela Voda -Skopje

1

2

3

2

4

12

8,00

9

“Stiv Naumov”

Gazi Baba -Skopje

5

4

3

1

2

15

10,00

“Naum Naumovski Borce”

Gazi Baba -Skopje

2

2

2

3

3

12

8,00

Gazi Baba -Skopje

2

2

2

2

2

10

6,66

Total

29

36

27

30

28

150

100,00

4

10
11

“Kiril and Metodij”
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STATISTICAL TESTING OF THE HYPOTHESES
We used the statistical program SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social Sciences) to process the data from the
questionnaire. The Binominal test was a crucial statistical procedure for testing the hypotheses. We used the Chisquare test and the nonparametric Man-Whitney U and Kruskal-Wallis tests for association with the biographic
variables (working experience, grade, city, etc.).
In order to compare the attitudes and opinions of the respondents, we performed association of independent
variables of certain hypotheses.
1.

Hypothesis

The teachers share the opinion that learning about the musical folklore has a positive influence on the
enrichment of the aesthetic opinions and attitudes of the students. We asked the following question for this
hypothesis: “Learning about the musical folklore helps the students to notice, experience and value the beautiful”.
The data were processed with the Binominal test and the results are presented in Table No. 2.
Table No.2
The musical folklore and the influence on the development of the aesthetic opinions and attitudes of the students
N
Yes
No
Total

%
90
59
149

60,42
39,58
100,00

Expected proportion
0,50

Significance
0,014*

Hypothesis No.1 is confirmed at a level of 0,05 (p<0,014), which means that the teachers agree that the learning
about the musical folklore has a positive influence on the enrichment of the aesthetic opinions and attitudes of the
students.
The association with the variable city implies to a statistically significant tendency (The Chi-square test, p<0.05)
that the teachers from Skopje value more the aesthetic effects (noticing, experiencing and valuing of the beautiful) in
the study of the musical folklore than their colleagues from Veles.
2. Hypothesis
The teachers share the opinion that learning about the musical folklore has a positive influence on the
development of the personal identity. We asked the following question for this hypothesis: “Learning about the
musical folklore contributes for the development of the personal identity”. The data were processed with the
Binominal test and the results are presented in Table No. 3.
Table No.3
The musical folklore and the influence on the development of the personal identity of the students
N
Yes
No
Total

65
84
149

%
43,62
56,38
100,00

Expected proportion
0,50

Significance
0,140

Hypothesis No.2 (p=0.140) is not confirmed, which means that the there is no confirmation from the teachers that
the learning about the musical folklore has a positive influence on the development of the personal identity of the
students.
The attitude of the teachers regarding this matter opens possibilities for new discussions and opinions. According to
us, the population and sample of the research need to be increased in order to check the opinion of the teachers. In
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our opinion, the folklore is very influential and has a crucial role in the development of the personal identity and
cultural identity, which we identify and present ourselves with, in other countries.
3. Hypothesis
The teachers share the opinion that learning about the musical folklore has a positive influence on the
cognitive development and creativity. We asked the following question for this hypothesis: “Learning about the
musical folklore contributes for the development of the cognitive development and creativity”. The data were
processed with the Binominal test and the results are presented in Table No. 4.
Table No.4
The musical folklore and the influence on the cognitive development and creativity of the students

N
Yes
No
Total

%

93
56
149

62,41
37,59
100,00

Expected proportion
0,50

Significance
0,003**

Hypothesis No.3 is confirmed at a level of 0,01 (p<0,03), which means that the teachers agree that the learning about
the musical folklore has a positive influence on the cognitive development and creativity.
Learning about the folklore provides development of creativity. It is also an encouragement for multicultural
understanding and functional use of the free time. The teachers need to encourage the students, and the schools need
to create conditions for them.
4. Hypothesis
The teachers share the opinion that the students show a satisfactory degree of interest in the folklore of other
European nations. We asked the following question for this hypothesis: “The students show interest in the folklore
of other European nations”. The data were processed with the Binominal test and the results are presented in Table
No. 5.
Table No.5
Interest of the students in the folklore of other European nations

Yes
No
Total

N
42
32
74

Percentage
56,75%
43,25%
100,00 %

Expected proportion
0,50

Significance
0,295

Hypothesis No.4 (p=0.295) is not confirmed, which means that the there is no confirmation by the teachers that the
students demonstrate interest in the folklore of other European nations.
We can see from Table No.5 that from a total of 74 respondents, 56.75% answered affirmatively and 43.25%
answered negatively. Having the statistical importance in mind, we come to the conclusion that there is no
confirmation from the teachers about the interest of the students in the folklore of other European nations.
The teachers dismissed this hypothesis. The age of the students, the small amount of folklore content present in the
syllabus, manuals and textbooks for grades I-V may be the reasons for this.
In our opinion the study of the European nations and their folklore should be more present in the upper grades,
because the children are eager to learn more from what they have already learnt in the first developmental period,
i.e. about their nation, its folklore characteristics and the other ethnicities in the Republic of Macedonia.
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CLOSING REMARKS OF THE RESEARCH
According to the analysis in the Concept for the nine year primary education, the subject Music education in the
education process in the Republic of Macedonia has a better representation than several European countries:
Macedonia 8.81%; Denmark 7.86%; Finland 4.68%; Austria 3.26%; Germany 3.70%; Slovenia 8.62% and Croatia
5.55% (Concept for nine year primary education, 2008). Our closing remarks imply that the learning of the musical
folklore content has a positive influence on the cognitive development and creativity of the students, and helps them
notice, experience and value the beautiful.
The attitudes of the teachers should be a motive to meet the interests of students, and increase the volume of folklore
content in the textbooks and manuals. We live in a modern multiethnic society, which should be characterized by
coexistence, understanding and respect of differences. We need to learn more about the ethnicities, their way of life,
tradition and folklore. In this way we will raise our intercultural level and we will be closer to each other.
The results will contribute for innovations in the education process, syllabi, replacement of the manuals for I, II and
III grade with textbooks, adding folklore content from all the ethnicities that live in the Republic of Macedonia in
the textbooks for IV and V grade. This would result in increased interest of the students, as well as better emotional
experience, permanent development of the musical abilities and creativity, development of the personal and cultural
identity, etc.
This research has a social importance, both for the institutions and the system, the elementary school teachers, and
everyone else related to the musical folklore. It will also help create new attitudes about the subject Music education
and increase the knowledge about the influence of the musical folklore on the students.
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SANAT YOLUYLA EĞİTİM VE SANAT İÇİN EĞİTİM
EDUCATİON THROUGH ARTS FOR ARTS
Prof. Ayşe ÖZEL1
Özet
Çağlar boyunca insan, güzel sanatların tümünü, kendini ve ait olduğu toplumu geliştirme, zenginleştirme ve güçlendirme
yolunda vazgeçilmez bir unsur olarak görmüş, kendi kültür birikimini aktarma konusunda bilinçli ya da bilinçsiz olarak
bundan yararlanmıştır. Toplumların uygarlık tarihi sanatın da tarihidir. Sanat evrende insanın varoluşu ile başlamış, bazen
bir süs, bazen bir dil ya da dini yayan bir iletişim aracı, bazen bir yatırım alanı, bazen de yalnız kendisi için var edilmiştir
ama insanlık tarihinde hep varolmuştur.
Uygarlık geliştikçe eğitim kavramlarına bir yenisi daha eklenmiştir: Sanat Eğitimi kavramı. Sanat eğitiminin önemi
yapısındaki yaratıcılık ögesinde yatmaktadır. Yaratıcılık ise insanın yaşamında giderek aranan ve gittikçe daha çok değer
verilen bir yetenek olarak açıklanmaktadır. Çünkü yaratıcı davranışlar her alanda ve her meslekte toplumların gelişmesi ve
çağdaşlaşması ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısı ile sanat eğitiminin genel eğitim içerisindeki önemi yapısındaki yaratıcılık
ögesinde yatmaktadır.
Sanat eğitimi ile ilgili literatür tarandığında dış kaynaklı yayınlarda ilk dikkati çeken şey, ülkelerin eğitim politikalarında
yaratıcılık eğitimine verilen önem ve bunun sonucu olarak sanat eğitimi konusundaki yayınların çeşitliliğidir. Sanat eğitimi
derslerinin müfredatları incelendiğinde; özellikle ilk ve orta öğretim kurumlarının programlarında sanat derslerinin haftalık
ders saatlerinin fazla olduğu, ders kitaplarının farklılığı, içeriklerinin bireyi yarınlara hazırlamada etkili olduğu, ayrıca
öğrencilerin iyi bir sanat tüketicisi olmalarının hedeflendiği dikkati çeker. Bunun için hem öğrencilerin hem de toplumun
her üyesinin ilgi ve algı alanlarını genişletmek de önemli bir sanat politikası haline gelmiştir.
19. yy’ın yarısından başlayarak özellikle endüstrileşen ülkelerde sanat eğitimine ilginin arttığı görülür. Endüstrileşmenin
getirdiği tek düzelik, insanın mekanikleşmesi, robotlaşması, kültürel yozlaşma gibi insanlık adına tehlike oluşturan
sorunlara bir çözüm olarak gündeme gelen sanat eğitimi hareketi Almanya’da gelişir ve birçok ülkenin genel eğitimini
etkiler. Bu akıma göre, çağın tek yanlı kıldığı insan yaratıcı bir eğitimle bundan kurtulabilecektir. Bu denli yaşamsal bir
görev üstlenen sanat eğitiminin amacına ulaşması için temel ilkesinin çok iyi belirlenmesi gerekir. Bu temel ilke taklit
değil yaratma ilkesidir
II. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda, özellikle Batı Avrupa ve A.B.D’de sanat eğitimi üzerine yoğun tartışmalar olur. Sanat
öğretilebilir mi? Bu tartışmalar sonucunda iki sanat eğitimi kuramı ortaya çıkar: Sanat yoluyla eğitim ve sanat için eğitim.
Sanat yoluyla eğitim insanın uyumlu, dengeli bir kişilik kazanması ereğine yönelik, eğitim ağırlıklı sorunlarla ilgilidir. Bu
yaklaşımda sanat, okul programlarına genel eğitim sisteminin bir dersi olarak girer. Aklın ve duygunun eğitiminde
dengenin sağlandığı bir yol izler. Çağımızın teknolojik ve bilimsel bir çağ olduğunu kabul eder ve sanat eğitimini
mantıksal temellere oturtur. Sanat için eğitim sanata ve sanat sorunlarına yöneliktir. Amacı özellikle plastik sanatları
öğretmek, sanattan anlayan, çağının sanat ve kültür verilerini değerlendirebilen çağdaş bireylere ve topluma ulaşmaktır.
Sanat eğitimi kavramı endüstri devrimi ile birlikte gündeme gelmiş, sanatın özündeki yaratıcılık ve özgürlük ögesi
makinalaşma ve tekdüze olma sorununa çözüm olarak görülmüştür. Bu yolla da “aydın kişi” yetiştirmede sanat en temel
araçlardan biri olarak benimsenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, güzel sanatlar, yaratıcılık, uygarlık.

SANAT YOLUYLA EĞİTİM VE SANAT İÇİN EĞİTİM
Çağlar boyunca insan, güzel sanatların tümünü, kendini ve ait olduğu toplumu geliştirme, zenginleştirme ve
güçlendirme yolunda vazgeçilmez bir unsur olarak görmüş, kendi kültür birikimini dolayısıyla sanatı aktarma
konusunda bilinçli ya da bilinçsiz olarak bundan yararlanmıştır. Toplumların uygarlık tarihi sanatın da tarihidir.
Sanat evrende insanın varoluşu ile başlamış, bazen bir süs, bazen bir dil ya da dini yayan bir iletişim aracı,
bazen bir yatırım alanı, bazen de yalnız kendisi için varolmuştur ama insanlık tarihinde hep olagelmiştir.
İnsanoğlu kendini ve bunun önemli etkinliği olan düşünebilmeyi ya da aklını kullanmayı keşfettikten sonra
öncelikle doğaya sonrasında da her şeye egemen olmak istemiştir. Bu arzusunu gerçekleştirmek için de bilimi ve
sanatı birlikte kullanmıştır. Uygarlık tarihinin insan eliyle yaratılmış olan tüm ürünlerinde zeka ve hayal gücü
bir arada iş görürler. Bugün dünya mirasının başyapıtları arasında yer alan Ayasofya, Süleymaniye, Mısır
Piramitleri istenilen yetkin uyumu elde edebilmek için altın oranı kullandılar. Rönesans sanatçıları sanatçı
kimlikleriyle birlikte bir bilim adamı gibi çalışarak perspektif, anatomi, botanik ve birçok alanda matematik ve
geometri üzerine yaptıkları buluşları, kendi sanat ürünlerinde; oran, denge, uyum gibi unsurları elde etmekte
önemli veriler olarak dikkate aldılar. Uygarlık tarihi bunun örnekleriyle doludur. Bilimde olduğu gibi sanatın da
amacı; insanı, dünyayı, evreni tanımak, öğrenmek, anlamaya çalışmak, aktarmak ve kontrol edebilmektir.
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Uygarlık geliştikçe eğitim kavramlarına bir yenisi daha eklenmiştir. Sanat eğitimi kavramı. Sanat eğitiminin
önemi yapısındaki yaratıcılık ögesinde yatmaktadır. Yaratıcılık ise insanın yaşamında giderek aranan ve gittikçe
daha çok değer verilen bir yetenek olarak açıklanmaktadır. Çünkü yaratıcı davranışlar her alanda ve her
meslekte toplumların gelişmesi ve çağdaşlaşması ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısı ile sanat eğitiminin genel
eğitim içerisindeki önemi, yapısındaki yaratıcılık ögesinde yatmaktadır.
Sanat eğitimi ile ilgili literatür tarandığında, dış kaynaklı yayınlarda ilk dikkati çeken şey, ülkelerin eğitim
politikalarında yaratıcılık eğitimine verilen önem ve bunun sonucu olarak sanat eğitimi konusundaki yayınların
çeşitliliğidir. Sanat eğitimi derslerinin müfredatları incelendiğinde; özellikle ilk ve orta öğretim kurumlarının
programlarında sanat derslerinin haftalık saatlerinin fazlalığı, ders kitaplarının farklılığı, içeriklerinin bireyi
yarınlara hazırlamada etkili olduğu, ayrıca öğrencilerin iyi bir sanat tüketicisi olmalarının hedeflendiği dikkati
çeker.
19. yy’ın yarısından başlayarak özellikle endüstrileşen ülkelerde sanat eğitimine ilginin arttığı görülür.
Endüstrileşmenin getirdiği tek düzelik, insanın mekanikleşmesi, robotlaşması, kültürel yozlaşma gibi insanlık
adına tehlike oluşturan sorunlara bir çözüm olarak gündeme gelen sanat eğitimi hareketi, birçok ülkenin genel
eğitimini etkiler. Bu akıma göre, çağın tek yanlı kıldığı insan, yaratıcı bir eğitimle bundan kurtulabilecektir. Bu
denli yaşamsal bir görev üstlenen sanat eğitiminin amacına ulaşması için temel ilkesinin çok iyi belirlenmesi
gerekir. Bu temel ilke taklit değil yaratma ilkesidir
II. Dünya Savaşını izleyen yıllarda, özellikle Batı Avrupa ve A.B.D’de sanat eğitimi üzerine yoğun tartışmalar
olur. Sanat öğretilebilir mi? Bu tartışmalar sonucunda iki sanat eğitimi kuramı ortaya çıkar: Sanat yoluyla
eğitim ve sanat için eğitim.
Sanat yoluyla eğitim insanın uyumlu, dengeli bir kişilik kazanması ereğine yönelik, eğitim ağırlıklı sorunlarla
ilgilidir. Bu yaklaşımda sanat, okul programlarına genel eğitim sisteminin bir dersi olarak girer. Aklın ve
duygunun eğitiminde dengenin sağlandığı bir yol izler. Çağımızın teknolojik ve bilimsel bir çağ olduğunu kabul
eder ve sanat eğitimini mantıksal temellere oturtur. Sanat için eğitim, sanata ve sanatın sorunlarına yöneliktir.
Amacı özellikle plastik sanatları öğretmek, sanattan anlayan, çağının sanat ve kültür verilerini değerlendirebilen
çağdaş bireylere ve topluma ulaşmaktır. Sanat eğitimi kavramı endüstri devrimi ile birlikte gündeme gelmiş,
sanatın özündeki yaratıcılık ve özgürlük ögesi makinalaşma ve tekdüze olma sorununa çözüm olarak
görülmüştür. Bu yolla da “aydın kişi” yetiştirmede sanat, en temel araçlardan biri olarak benimsenmiştir.
Bireyin içinde bulunduğu toplumdan sağladığı edinimlerin ilk aracı; hem örgün hem yaygın eğitimdir. Ayrıca
bireyin sosyo-kültürel ortamdan raslantısal olarak aldığı ve ona kişilik kazandıran tüm unsurlar da eğitimin
içine girer. Kendi dışımızda varolanlardan duyu organlarımız yoluyla algıladıklarımıza, bilincimiz aracılığıyla
bir anlam yüklediğimizde öğrenmeyle ilgili ilk edinimlerimizi elde etmeye başlarız. İnsanın doğuşu ile başlayan
bu süreçte, aklımız ve yaşımız ilerleyip, algılarımız genişledikçe, bilinç durumumuzun da artarak
zenginleşmesiyle, öğrenme ve bilme giderek gelişir.
Bireyin öğrenebilmesi için önce algılarını harekete geçirebileceği bir algılama alanı ve bunları
değerlendirebileceği bir algılama yetisi gerekir. Bilginin öğrenilmesinde bu iki öge birbirlerinin sebebi ve
sonucu olarak işlev görürler. “…..alan genişledikçe, derinleştikçe, algılama bağımlı olarak artar, zenginleşir.
Algılama yetisi geliştikçe de alan büyür, yoğunlaşır ve en genele doğru, en genellenebilene doğru kapsamını
zenginleştirir, etkinliğini artırır.”2 Bireyin içinde bulunduğu sosyo-kültürel yapı, aldığı eğitim, iç ve dış
dünyasındaki her şey onun algı alanı içine girer. İlk bilgilenmeler, içinde bulunulan bu dış dünyadan edinilir.
Buradan aldıklarımızı kavrayabilmemiz, anlamlandırabilmemiz ve değerlendirebilmemiz için gerekli olan
algılama yetisi ise eğitim süreciyle ilgilidir. Biraz önce de ifade edildiği gibi birbirlerinin sebep ve sonucu gibi iş
gören iki olgunun sonucunda birikimler ve bilgiler giderek zenginleşerek, bireyin dış dünyayla ilişkilerini
biçimlendirmesinde etkili olurlar.
Eğitim, önce kurumlar aracılığı ile sonrasında ise bireyin kendi yetileriyle sahip olabildiği bilgilerini yaşamı
süresince kullanıp kullanamadığı bir süreci kapsar. Eğitimi, “İnsanı ve insana bağlı değerleri bir bütün olarak
algılamak, algılatmak, bu konuda ve bilinçlenmek bilinçlendirmek süreci olmalıdır.”3 diye tanımladığımızda;
insan için iyi, doğru, çağdaş, çağcıl yani yaşamı anlamlı kılan bir çok değerin “güzel” kavramını içinde
barındırdığını söyleyebiliriz. Günümüzde insan giderek çirkinleşen, doğadan uzaklaşan, kirlenen bir çevrede, iyi
planlanmamış yapılarda, kendisine zevk ve heyecan vermeyen, estetikten uzak çevrelerde yaşamayı neredeyse
olağan karşılamakta ve bunu değiştirmek isteyenlerin çabaları da yetersiz veya sınırlı kalmaktadır. Yaşadığımız
evlerde, eğitim gördüğümüz okullarda, işe gittiğimiz yollarda güzeli aramak yaygın bir davranış biçimi değildir.
Oysa eğitimin temelinde güzeli ve doğruyu aramak vardır. Eflatun şoyle diyordu: “Gençler çocukluklarından
başlayarak sağlıklı bir ortamda, her yönden gelen iyi’yi içsinler; asil yapıtların etkisi onların gözlerine ve
2
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kulaklarına mutlu yörelerden gelen bir rüzgar gibi dolsun ve onları, yavaş yavaş, düşüncenin güzelliğine sempati
duymağa, onunla armoni içinde olmağa çağırsın. İnsanın mutluluğu güzelin egemen olduğu bir dünyada
gerçekleşebilir. Güzel gerçeğe ulaşmanın da yollarını aydınlatır.”
Sanat yoluyla eğitim derken; eğer insanı, insana bağlı değerleri ve onun varolma nedenini bir bütün olarak
algılayabilirsek, hem onu hem de kendimizi doğru olarak eğitebilir ve eğitim sistemimizi bu doğrultuda
yapılandırabiliriz. İnsanın varolma nedeni hem kendi hem de tüm insanlar için yaşamı anlamlı kılmaktır.
Sanatın bu doğrultuda insana kendi değerlerini öğreterek, yaşamı anlamlı kılabilmesi eğitim kurumlarıyla
gerçekleşir. Sanat sadece resim, heykel, seramik, müzik, edebiyat değildir; yaşamı kavrayan zekanın sanat
yoluyla, onu daha güzel biçimlere sokmasıdır. Asıl önemli olan sadece sanatçıların eğitimi değil tüm toplumu
sanatsever yapabilecek bir yapılandırmanın olmasıdır. “Yani sanat eğitimi, çağdaş ve çağcıl insan anlayışına
uygun nesiller yetiştirmeyi, insanı kendi değerleri içinde var etmeyi amaçlar.”4 Örgün eğitim kurumlarında
verilen sanat eğitimi sanatçının eğitimini de kapsar fakat asıl hedef topluma sanatsever bireyler yetiştirmek
olmalıdır.
Genel eğitim sisteminden geçen her kişi, üniversiteyi bitirmiş olsa da sağlıklı bir sanat kültürü alamadan, bilinçli
bir sanat izleyicisi olamadan eğitimini tamamlamaktadır. Böylece eğitim almış aydın kesim dahi sanattan kopuk,
sanata gereksinim duymayan ve sanatı doğru değerlendiremeyen bir kitle oluşturmaktadır. Yaşamımızdaki bir
çok aksaklığın sanatı yeterince kavrayamamış olmamızdan kaynaklandığını görebilseydik ve eğer bugüne kadar
sanat eğitimi çok küçük yaşlardan başlayarak her alanda ve her dönemde yeterli vurguyu elde etseydi, ihtimal ki
daha güzel şehirler, daha güzel bir çevre ve daha güzel bir yapılaşma içinde yaşıyor olurduk… İhtimal ki
yetişmiş bireyler sanata daha çok değer veriyor olurdu… Sanat daha yaygın bir şekilde gündelik hayatımızda
yerini alır, daha fazla bilinir ve ilgi görürdü. Böylece, Türkiye’nin de plastik sanatlar alanında daha fazla sayıda
uluslararası sanatçıları olurdu, birçok resim ve heykel müzemiz olurdu, birçok kent ve kasabada galeriler ve
sergiler açılırdı, okullarımız, binalarımız mimari estetik değerler yansıtırdı.
Sanatı değişik boyutları ile tanıyabilmek, anlayabilmek ve sanatsal bilinç kazanabilmek; eğitim gören ya da
göremeyen kitleyi doyuracak, onlara algı alanları yaratacak ortamlarla mümkündür. Algı yetilerimizin
gelişmesine olanak verecek algı alanı, bireyin etkileşimde bulunduğu sosyo-kültürel ortam ve örgün eğitim
kurumlarıdır. Elverişsiz koşullar ve eğitimdeki aksaklıklar bireyin algı yetilerini geliştirmesine fırsat
tanımayabileceği gibi, sanata yeteneği olan bireylerin algı yetilerinin de gerilemesine yol açacaktır. Bunu
gerçekleştirebilecek olan kişilerin de bu anlayışa uygun eğitim ortamlarında yetişmiş; politikacılar, yöneticiler
ve eğitimciler olması beklenir.
Toplumumuzun sanat karşısındaki durumunu belirlemek için diğer gelişmiş toplumlarla karşılaştırdığımız da,
sanatın algı alanımız içinde yeteri kadar yer almadığını görebiliriz. Bu konuda politikacısından yurttaşına,
öğretmeninden öğrencisine, fakirinden zenginine tüm toplum katman ve kesimlerinde tümden bir algı yanılması
içindeysek, bunun nedeni doğrudan doğruya uygulanmakta olan eğitimin düzeni, amacı ve içeriğidir. Bu
konudaki başarımız o kadar düşük düzeydedir ki, sanatın tanımı ve ne olduğu ile ilgili genel bir uzlaşma
neredeyse yok gibidir. Hiçbir eğitim görmeden sahneye çıkıp şarkı söylemeye başlayan insanlar sanatçı olarak
nitelendiriliyorsa ve her ortamda kabul görüyorsa, sanat eğitimine doğru bir algılama ile yaklaştığımızı ve bu
alanda etkili bir şeyler yaptığımızı söylememiz mümkün değildir. Murathan Mungan’ın şu örneği bu bağlamda
çok kısa bir şekilde gerçeği yansıtmaktadır: İki kişinin arasında şöyle bir konuşma geçer.
- Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı tanır mısınız?
- Ben bu mahalleye yeni taşındım.
Ülkemizde uzunca bir dönemden bu yana özellikle müzik alanında ortaya çıkan CD satışlarına ve yine özellikle
TV kanallarındaki eğlence programlarına baktığımızda, AVM’lere yönlendirilen kitleleri gözlemlediğimizde
tüm bunların; kalıcılığı olmayan, çağdaş ve çağcıl düşünceye tamamen kapalı, iz bırakmayan, sadece anlık
zevkleri bastıran kazanç amaçlı ürünler olduğunu kolaylıkla fark ederiz. Ne yazık ki bu tip ürünler hem otoriteyi
ellerinde tutan güçler hem de çıkarları doğrultusunda bunları savunan eleştirmenler, yazarlar, reklamcılar
aracılığıyla topluma sanat olarak empoze edilmeye çalışılır. Genellikle az gelişmiş ülkelerde tanıtım ve
pazarlama, sanatı daha estetik ürünler vermeye yönlendirmek yerine onu ekonomik ve hatta farklı amaçlara da
yönlendirebilir. ‘Ben böyle heykelin içine tüküreyim,’ ya da “bu resmi ben de yaparım,” diyebilen üst düzey
yöneticilerimizin giderek arttığı görmek sanatımız adına ciddi ve kaygı verici boyutlara ulaşmıştır.
Birbirine bağlı olan eğitim ve sanat kavramları karşı karşıya gelen iki özneyle ilgilidir. Sanat için hem ürünü
ortaya çıkaran sanatçı hem de onu kavrayacak bir sanat alıcısı yani sanatsever, eğitimde ise hem eğiten hem de
eğitilen söz konusudur. Birey her iki konumda da içinde yaşadığı, geliştiği, yetiştiği, kendini ortaya çıkaran
4
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sosyo-kültürel ortam içinde, kendi sanat görüşünü oluşturur ve sanata yaklaşımı da bu ortam içinde şekillenir.
Sanatın bir gereksinim haline gelebilmesi hem sanatseverlerin hem de eğitimcilerin önce sanatın farkına
varmaları, bundan haz duyabilmeleri ve sonrasında sanatı talep etmeleri gerekir. Ülkemiz açısından üzerinde
durulması gereken; sanat kültürleri yeterli olmayan yöneticilerin, konusu ve amacı sadece insan olan sanatın
işlevini kavrayamamış olmaları ve sanatı belli bir politikanın, görüşün ya da inancın hizmetine sokmak
isteyerek, sanatın gelişmesi ve yaygınlaşmasına engel olmalarıdır. Tanımı gereği; eğitici, öğretici yönlendirici,
geliştirici olması gereken sanat, toplumumuzda bu işlevini yeterince yerine getiremediği gibi, algı alanı ve algı
yetileri sınırlanan bireylerin de bu ortamlarda kendilerini var etmeleri zorlaşır. Bunun çözümü de ancak
çağdaş ve çağcıl sanat kuramları gözetilerek, evrensel bir bakış açısıyla verilen eğitimle sağlanabilir. Hatta
örgün eğitimden önce ilk koşul; bireye estetik beğenilerini geliştirebileceği, algı alanlarını sunabilmektir.
Her insan çevresinde gördüğü güzelle ilgili duygusal bir doyum sağladığında beğeni duygusunu ifade eder.
Ancak sanata yönlendirilmiş olan estetik beğeni temelde bir öğrenmeye de dayandığından, sanat eseri üzerine
bir yargıya varabilmek için bir nesnenin sanat eseri olup olmadığına ya da ne kadar sanat eseri olduğuna karar
verebilmek gerekir. Bireyin algı alanının sanatsal değerlerle donanımının toplum açısından yararı; seçenekleri
artan, sanatı yaşamının içinde bulan bireyin, beğendikleri üzerine yargı yetilerini geliştirerek, daha güzel adına
kaygı duyabilmelerini sağlamasıdır. “Sanat olgusu ne denli fazla türüyle sosyal yapının içine girer ve onun
ayrıştırılamayan bir parçası olabilirse, o yapının bireylerinde o denli estetik kaygı artar.”5 Bireyin bu kaygıyı
duyabilmesi onun algı alanının estetik olarak kurgulanmasıyla ve algı yetisinin gelişebilmesi de eğitim
sisteminde yapılacak düzenlemelerle mümkün olur. Böyle bir yapılanma, estetik kaygının hem sanatı ortaya
çıkaran sanatçı hem de eseri okuyan, dinleyen, seyreden alıcı tarafından da paylaşılması demektir ki bu anlayış
hem sanat yoluyla eğitimin hem de sanat için eğitimin temeli olmalıdır. Sosyal yapı katmanları arasındaki
beğeni farklılıkları da böylece en aza indirgenerek, çağdaş ve çağcıl sanat kuramları açısından ortak bir anlayışla
sanatta kalıcı değerler oluşturulabilir.
Yaşamı anlamlı kılan birçok değerin “güzel” kavramını içinde barındırdığından hareketle, sanat yoluyla eğitim
denildiğinde; bireyin algı alanı içinde kendisine sunulan kültürel ve sanatsal etkinliklerden haz alabileceği ve
onda estetik bir kaygı uyandırarak, insan ve insana bağlı değerlerle ilgili ona bir iletide bulunabilecek sosyokültürel ortamlar anlaşılır. Böylece bireyin talebi daha iyiye, daha güzele doğru zenginleşerek, dünyaya,
olaylara, geleceğe ait bakış açıları değişir ve gelişir. Sanat ürünlerinin yaşamın içinde yer aldığı sağlıklı ve
düzenli bir kentsel yapılaşma, müzeler, sanat galerileri, konser salonları yani bireyin algı alanı içine giren her
şey sanat bilgisinin kalıcı olmasını ve kavranabilmesini sağlar. Özellikle iletişim araçlarının hızla geliştiği
çağımızda, okul dışı sanat ortamlarının doğru bir politika izleyerek yapılandırılmasının, öğrenme üzerinde ve
sanatsal bilinçlenmede etkisi olacaktır.
Sanat için eğitim yani sanatçının eğitimi dediğimiz de; bilginin eğitim yoluyla öğretilebileceğinden hareketle,
sanat kavramını irdeleyebilmek ancak yeterli bilgi birikimine sahip olmakla mümkündür. Aydınlanma
Çağı’ndan sonra aklın tek ölçüt olarak benimsenmesiyle ortaya konan kuramlar doğrultusunda, bir yapıt sadece
estetik nitelikleriyle ağırlık kazanmaya başlar. Günümüzde estetik artık soyut bir kavram değildir. Öncelikle, bir
ürünün çağdaş ve çağcıl sanat kuramları açısından sanat eseri sayılabilmesi için sanatçının yaratıcı özelliklerini
yansıttığı iki temel özelliğin önce eğiticiler tarafından kavranması ve sonrasında kavratılabilmesi gerekir. Bir
sanat yapıtında olması gereken bu özellikler:
1- Nitelik bakımından tek, yeni ve özgün olacak,
2- Nicelik bakımından ise estetik bir kaygı yaratarak bir iletide bulunacak.
Sanatçı yetiştirmek için verilen eğitimin ön koşulu, eğitilen kişilerin teknik beceri elde etmelerini sağlamaktır.
Ancak sanat genel olarak, bizim toplumumuzda anlaşıldığı gibi sadece teknik beceri anlamına gelmez. Yani her
resim yapan ya da her keman çalan kişiyi sanatçı olarak tanımlayamayız. Burada esas olan ortaya çıkan üründür.
Sanatçıyı ortaya çıkaran, yapıtın kendisidir. Örneğin Çaykovsky’i bu kadar büyük yapan, ‘Kuğu Gölü
Balesi’dir. Van Gogh’un tüm dünyada bilinmesi sağlayan, ‘Ayçiçekleri’, ‘Patates Yiyenler’ isimli tablolarıdır.
‘Süleymaniye’dir Mimar Sinan’ı evrensel kılan ve kalıcılığını sağlayan…. Bu gün Avrupa sanatının örneklerini
gördüğümüz müzelerde fark ederiz ki aynı dönemlerde yaşamış ve ürünleri müzelere girebilmiş pek çok sanatçı
vardır. Fakat örneğin ‘Gece Bekçisi’ tablosudur ki Rembrandt’ı çağdaşlarından farklı kılmıştır. Teknik ve
estetiğin sanatçının yaratıcı gücüyle birleşerek, tek, yeni ve özgün olanı ortaya çıkarmasıyla ürün değer
kazanabilir. Burada asıl olan yapıtı ortaya koyan değil, yapıtın kendisidir.
Bu bağlamda, sanatçının eğitiminde, öncelikle eğitenin sanatın düşünsel temel özellikleri, görsel nitelikleri ve
sanatçının kendine özgü tekniği üzerine sağlam bilgilere sahip olması gerekir. Sadece teknik bilgi vermekle
sanatçı yetişebileceğini düşünen eğitimcinin elinde, ortaya çıkarılan ürün ne kadar ustaca yapılmış olsa da,
5
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çağdaş ve çağcıl sanat kuramları açısından evrensel sayılamaz. Sanat yapıtı ortaya konurken teknik becerinin
sadece araç olarak işlev gördüğünü fark edemeyen ve yaratıcı düşünmenin ne anlama geldiğini bilmeyen sanat
eğitimcisinin yöntemleriyle eğitilen kişinin, yaratıcı potansiyeli de giderek sınırlanır, kısırlaşır. Sanat eğitiminde
temel yönlendiricilerden biri yetenek, diğeri ise gereksinim duymadır. Sadece, aktaran, uyarlayan bireyler değil,
yaratıcı bireyler yetiştirilmek isteniyorsa, sanat eğitiminde asıl olan, sanat bilgisinin nasıl kullanılacağının
öğretilmesidir.
Sanat için eğitim veren kişinin kendisinin de sanatı bir yaşam biçimi olarak benimsemesi, yaşantısının içine
alması beklenir. Müzeye ya da konsere gitmeyi alışkanlık haline getirememiş, sadece öneride bulunmakla
yetinen eğiticinin, iyi bir sanatçı ya da olunamıyorsa iyi bir sanatsever olarak öğrencisini doğru
yönlendirebildiğinden söz edilemez. Günümüz sanat eğitimi kurumları, eğitimci olarak görev yapan pek çok
hocamızın, resim sergilerine ilgi duymayan halkımızı eleştirip kendilerinin konsere gitmediği hatta buna hiç
gereksinim duymadığı örneklerle doludur. Diğer bir açıdan iyi eğitim adına yine günümüzde enstrüman
çalmayı öğrensin, spor yapsın diye çocuklarını dersten derse koşturan fakat aslında, sanatı yaşamlarının içine
sokamamış ebeveynlerin bilinçsiz çabaları da muhtemelen yetersiz kalacaktır. Bir araştırmaya göre, İngiltere ile
aynı nüfusa sahip olmamıza rağmen ve İngiltere futbolun beşiği olmasına rağmen İngiltere’de tiyatroya
gidenlerin sayısı futbol seyircisinden fazladır. Orada sanat, bireyin algı alanı içinde daha fazla yer aldığı içindir
ki eğitim alan gruplar, çok erken yaşlardan itibaren tiyatro veya sanat ile tanışıyorlar, sanatın yaşamlarındaki
önemini fark ediyorlar. Günlük yaşamı içerisinde sanatı izleyebilen, tadabilen bireyler yetiştirmek için
ülkemizin yaşadığı zorlukların veya eksiklerin ötesinde, çözümler üretebilen sanat eğitimcilerine ve yöneticilere
gereksinim vardır.
Sanatçı eğitiminde asıl olan; yanlış yerleşmiş sanatsal edinimleri ve estetik eğilimleri aşarak, doğru sanatsal
bilgiye sahip olabilmektir. Yani bir ürünün sanat eseri sayılabilmesi için gereken estetik niteliklerin bilinmesidir.
Sonrasında ise ortaya çıkan ürünün, çağdaş ve çağcıl kuramlar açısından önce sanat eseri olup olmadığını akıl
yürütme ve düşünme yoluyla değerlendirebilecek eğitimcilere ve sanatçılara gereksinim vardır.
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YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA YÖNELİK AKADEMİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME
ÇALIŞMASI
ACADEMIC SUCCESS TEST DEVELOPMENT STUDY RELATED WITH
CONSTRUCTIVIST APPROACH
Belgin Uzunoğlu Yegül*
Özet
Bu çalışmada müzik öğretmeni adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla bir başarı
testinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yapılandırmacı yaklaşım başarı testinin geliştirilmesinde, 2011-2012 eğitim-öğretim
yılı ilköğretim ve ortaöğretim müzik dersi öğretim programları ve öğretmen kılavuz kitapları; yapılandırmacı yaklaşımı
konu edinmiş araştırmalar ve kamu personeli seçme sınavı hazırlık kitaplarında yer alan eğitim bilimleri test soruları
taranmıştır. Bunun sonucunda yapılandırmacı yaklaşımın alt boyutlarını kapsayacak nitelikte 50 çoktan seçmeli soru
maddesi hazırlanarak 2 eğitim bilimleri uzmanının görüşlerine sunulmuştur. Hazırlanan başarı testinin ön uygulaması 20112012 eğitim-öğretim yılında 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 120 müzik öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiş, geçerlikgüvenirlik çalışması sonucunda testin iç tutarlık katsayısının α=0.85 olduğu belirlenmiştir. Madde güçlük ve ayırt edicilik
analizleri sonucunda test maddelerinin büyük çoğunluğunun 0.3’e değer olarak çok yakın olduğu görülmüş ve testten hiçbir
madde atılmamıştır. Bu analizler doğrultusunda testteki maddelerin yapılandırmacı yaklaşım bilgi düzeyini büyük ölçüde
ölçtüğü ve testin geçerli ve güvenilir bir yapıya sahip olduğu kabul edilmiştir.
Anahtar sözcükler: yapılandırmacı yaklaşım, başarı testi, müzik öğretmeni adayı
Abstract
In this study, the aim is to develop a success test in order to measure the knowledge levels of music teacher candidates
related with constructivist approach. In development of constructivist approach success test, Syllabuses of 2011-2012
academic year primary and secondary school music lesson teaching programs and teacher guide books, researches about
constructivist approach and education science test questions in public personnel selection examination preparation books
were scanned. As a result, 50 multiple choice questions so as to include sub dimensions of constructivist approach were
prepared and submitted to the opinions of 2 education science experts. The pre-application of prepared success test were
realised with 120 music teacher candidates having education in 4th grade in 2011-2012 academic year and internal
consistency coefficient was determined as α=0.85 as a result of validity-reliability study. As a result of item difficulty and
distinctiveness analyses it was observed that majority of test item values were very close to 0.3 and no items were removed
from the test. In line of these analyses, It was accepted that items in the test measure the constructivist approach knowledge
level to a great extent and that the test has a valid and reliable structure.
Key words: constructivist approach, success test, music teacher candidate

GİRİŞ
Son yıllarda eğitim-öğretim programlarının çağın gereklerine yönelik olarak geliştirilmesi ve yeniden
düzenlenmesi ile birlikte eğitim araştırmalarına en çok konu olan ve kaynaklık eden öğrenme yaklaşımı
yapılandırmacı yaklaşım olmuştur. Bilginin var olduğu haliyle öğretildiği, öğrenenlerin edilgen bilgi alıcıları
konumunda oldukları, öğretmen merkezli geleneksel eğitim yaklaşımlarının aksine, yeni bilginin, öğrenen
tarafından ön bilgi ve deneyimleri doğrultusunda, içinde yaşadığı sosyal çevrenin de yardımıyla, zihinsel
süreçler sonucunda (İnel, Türkmen ve Evrekli, 2010, s.1) yapılandırılarak öğrenildiğini savunan yapılandırmacı
yaklaşım doğrultusunda bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bilgiyi üretme gibi ihtiyaç duyulan temel becerilerin
bireylere kazandırılması ve bu becerilerin yaşam boyu sürdürülebilmesi hususunda, mevcut eğitim yaklaşımları,
birey ve toplum ihtiyaçları doğrultusunda çözümlenerek yeni bir yapılandırmaya gidilmiştir (Yaşar, Çelik ve
Şendağ, 2012, s.14). Yapılandırmacı yaklaşımın öngördüğü bu özellikler, doğal olarak öğretmenlerin görev ve
sorumluluklarının; karar alıcı olmaktan öğrenmeyi kolaylaştırıcı olmaya, sadece öğretici konumunda olmaktan
çok, işbirlikçi bir yaklaşımla öğrenciyle birlikte öğrenen bir birey olmaya doğru değişmesini gerektirmektedir
(Siu’dan aktaran Ünver ve Demirel, 2004, s.188).
Öğretmenlerin, yapılandırmacı yaklaşımın öngördüğü, öğrenme etkinliklerinde danışmanlık eden, öğrencilerin
eğitim ortamında etkin olmalarını sağlayacak faaliyet ve ders içerikleri düzenleyen eğitimcilere dönüşmeleri
doğrultusunda, MEB’in yürüttüğü hizmet içi eğitim etkinliklerinin önemi büyüktür. Öte yandan, öğretmen
yetiştiren yükseköğretim kurumları lisans programlarında yer alan Özel Öğretim Yöntemleri I ve II, Okul
Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması gibi mesleki alan dersi içeriklerinin de, yapılandırmacı yaklaşımın ortaya
koyduğu öğretmen sorumluluk ve görevleri ile (öğrenenlerin öğrenmelerini kolaylaştırıcı, öğrenilecek öğeleri
anlamlı ve ilginç kılacak fırsatlar ve öğrenme ortamları yaratmak; öğrenme-öğretme sürecinde etkili öğrenme
*

Öğr.Gör.Dr., Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı,
belginuzunoglu@trakya.edu.tr 0284 212 0808-1155

352

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

çevreleri hazırlama ve öğretim etkinlikleri düzenlemeye yönelik uygun yöntem ve tekniklerini bilmek ve
uygulama becerisine sahip olmak; öğrencilerin, öğrenme-öğretme sürecinde sorumluluk almalarını sağlamak;
sınıfta işbirliği ve etkileşimi kolaylaştırıcı tutum ve davranışlar sergilemek; öğrencilerin bağımsız düşünme ve
problem çözme yeteneklerini geliştirmek amacıyla öğrenme-öğretme sürecinde özel bir iletişim biçimini
benimsemek; öğrencilere yeni öğrendiklerini geliştirmede ve eskilerle bağlantı kurmada yardımcı olmak)
uyumlu bir şekilde tasarlanması (Haqq, 1998; Yaşar, 1998; Ünver ve Demirel, 2004; Aydın ve Balım, 2005;
Çınar, Teyfur ve Teyfur, 2006; Bay ve Karakaya, 2009; Akpınar ve Gezer, 2010; Gökçe, İşcan ve Erdem, 2012),
ve yürürlükte olan öğretim programları doğrultusunda düzenlenerek güncellenmesi gerekmektedir.
Yapılandırmacı yaklaşımda öğretmenlerin öne çıkan bu görev ve sorumluluklarının etkili bir biçimde yerine
getirilmesinde, öğretmenlerle birlikte öğretmen adaylarının da öğrenciyi merkeze alan ve daha etkin kılan eğitim
yaklaşımları, öğretim yöntem ve teknikleri doğrultusunda eğitilmeleri zorunlu bir ihtiyaç olarak ortaya
çıkmaktadır.
Yapılandırmacı yaklaşımın eğitim ortamlarındaki yansımalarına ilişkin yapılan pek çok araştırma (Yapıcı ve
Leblebiciler, 2007; Albuz ve Akpınar, 2009; Ataman ve Okay, 2009; Balım, Kesercioğlu, İnel ve Evrekli, 2009;
Bay ve Karakaya, 2009; Yurdatapan, 2010), öğretim programlarında geleceğe yönelik beklentilerin değişmiş
olmasına karşın, öğretmenlerin, öğretme yaklaşımlarını beklenen düzeyde değiştiremediklerini ve öğretmen
merkezli öğretime devam ettiklerini; yapılandırmacı yaklaşımın ön gördüğü ölçme ve değerlendirme araçları
yerine geleneksel değerlendirme araçlarını kullandıklarını; öğrencilerin bilişsel ve etkili öğrenmelerini
sağlayacak bir öğrenme ortamı oluşturmaktan uzak olduklarını ortaya koymuştur.
Öğretmenin sınıfın yöneticisi olduğu ve öğrencilerin edilgen bir biçimde öğretmeni dinlediği, eleştirel düşünen
ve karşılaştığı sorunları çözebilen bireyler yetiştirme konusunda başarılı olamayan ve öğrencileri ezbere
yönelten öğretim yaklaşımlarının, kalıcı ve etkili öğrenmeyi gerçekleştirmede başarılı olmadığı pek çok eğitimci
tarafından kabul görmektedir (Trigwell ve Prosser, 1996; Driel, Verloop, Werven ve Dekkers, 1997).
Dolayısıyla bilginin kaynağını, nedenini sorgulayan, eleştirel düşünebilen, öğrenme ortamları ve etkinliklerinde
daha etkin bir şekilde yer alabilen bireylerin yetiştirilmesinde, öğretme ve öğrenme durumlarının bilgiyi
almaktan öğrenmeyi öğrenmeye; geleneksel edilgen öğrenmeden etkin öğrenmeye, öğretmen merkezli
eğitimden öğrenci merkezli eğitime; katı eğitim programından esnek öğrenme yaşantılarına; sınıf öğretiminden
küçük grup çalışmaları yoluyla öğrenme ya da bireysel öğrenmeye doğru değiştirilmesi hususunda öğretmenlere
yeni görev ve sorumluluklar düşmektedir.
Öğretmenlerin yaygın olarak kabul edilen, bilgi anlatma ya da aktarma görevi günümüzde, öğrencilere istenen
davranışların kazandırılması ve bilgiye kendi kendilerine ulaşabilmeleri doğrultusunda danışmanlık etme
(Yaşar, 2010, s.16; Aykaç, 2009, s.114; Karamustafaoğlu ve Akdeniz, 2002, s.2); kendi kararlarını uygulamak
yerine öğrencilere yön gösterme (Yaşar, Çelik ve Şendağ, 2012, s.15); öğrencilerin çevrelerini ve dünyayı
anlamaları, anlamlandırmaları, var olan bilgi ve becerileri üzerine yeni, bilinmeyen, yabancı olanları inşa
edebilmelerini sağlama (Ünver ve Genç, 2009, s.191); öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun seçenekler
sunma ve bireye uygun etkinlikler yaratma (Brooks ve Brooks, 1999, s.108-109); öğrencilerin öğrenmelerini
kolaylaştırıcı öğrenme ortamları oluşturma (Bay ve Karakaya, 2009, s.41); öğrencilerin öğrenme ortamına etkin
olarak katılmalarını ve ön bilgileriyle yeni bilgileri arasında ilişki kurmalarını sağlama, kendi sorularını
sormalarını destekleme (Aydın ve Balım, 2005, s.151) şekline bürünmüştür.
Öğretmen görev ve sorumluluklarının, öğrenciyi eğitimin merkezine alan ve onu bu süreçte etkin kılan bir
boyuta gelmesi, hâlihazırda görev yapan öğretmenlerin öğretme biçimlerini yapılandırmacı yaklaşım
doğrultusunda biçimlendirmelerini gerektirmekle birlikte asıl olarak, öğretmen adaylarının, öğretmenin değişen
görev ve sorumluluklarına yönelik bilgilenmelerini ve eğitilmelerini gerektirmektedir. Bununla birlikte hizmet
öncesi eğitim programlarında, Özel Öğretim Yöntemleri I-II, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması gibi
mesleki alan derslerinin, yapılandırmacı yaklaşımın eğitim ortamlarına nasıl dâhil edildiğine, öğretme-öğrenme
ve değerlendirme süreçlerinin yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda nasıl yapılandırıldığına ilişkin olarak
güncellenmesi, başka bir ifadeyle ders içeriklerine dâhil edilmesi gerekmektedir.
Hizmet öncesi eğitim sırasında yapılandırmacı ders planı ve öğrenme ortamı oluşturma konusunda eğitim
almamış olan öğretmen adaylarından yapılandırmacı yaklaşım odaklı bir öğretim yapmalarının
beklenemeyeceğine (Özden ve Şimşek, 1998, s.79); öğretmen eğitiminin, öğretmenlerin yapılandırmacı
yaklaşım temelinde değişen sorumluluk ve görevleri ile uyumlu bir biçimde tasarlanması gerekliliğine ve
öğretmen adaylarının bilginin doğrudan aktarılmasından çok nasıl aktarıldığının önemli olduğuna (Ünver ve
Demirel, 2004, s.189; Bay ve Karakaya, 2009, s.42-43) yönelik görüşler doğrultusunda, eğitim fakülteleri
öğretmenlik programlarının, yapılandırmacı yaklaşım ekseninde düzenlenmesi ve biçimlendirilmesine yönelik
gerekliliğin ortaya çıktığı söylenebilir.
Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarih ve 114, 115, 116, 117 ve 118 sayılı
kararları ile ilköğretim okulları 1.-5. sınıflarının Matematik, Hayat Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen ve
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Teknoloji dersleri öğretim programlarında yapılan değişiklik, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ilköğretim I.
kademesinde uygulamaya konulmuştur. Söz konusu program değişikliğinin müzik dersine yansıması, ilköğretim
müzik (1–8. sınıflar) dersi öğretim programının 28.08.2006 tarih ve 348 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu
kararının kabul edilmesiyle olmuştur. Bu karar gereğince ilköğretim müzik dersi öğretim programı 2007–2008
öğretim yılında 1.-8. sınıflarda uygulanmaya başlanmış, 22.04.1994 tarih ve 298 sayılı kararla kabul edilen
ilköğretim müzik dersi öğretim programı uygulamadan kaldırılmıştır.
Yapılandırmacı yaklaşım temelli oluşturulan ilköğretim müzik dersi programı, günümüzün gerektirdiği eğitim
düzeyini içeren yeni yaklaşımlar ile bu yaklaşımlar etrafında biçimlenen ders işleme ve değerlendirme
boyutlarını içermektedir. Çağın gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenen eğitim programlarının
uygulayıcısı olan öğretmenlerin hizmet içi eğitim kapsamında, uygulayıcısı olacak öğretmen adaylarının ise
lisans eğitimleri bünyesinde, yenilenen eğitim yaklaşım ve teknikleri doğrultusunda eğitilmeleri önem
taşımaktadır. Bununla birlikte, müzik öğretmenliği lisans programlarında yer alan “Özel Öğretim Yöntemleri III”, “Okul Deneyimi” ve “Öğretmenlik Uygulaması” gibi mesleki alan derslerinin, yenilenen müzik dersi
programının işleyişi, değerlendirme ölçütleri ile yapılandırmacı yaklaşıma dayalı ders planlama ve uygulama
boyutları doğrultusunda güncellenmesi, müzik öğretmeni adaylarının da güncellenen müzik dersi programlarına
yönelik bilgi, tutum ve beceriler ekseninde eğitilmeleri gerekliliğini doğurmuştur (Albuz ve Akpınar, 2009, s.9).
Yukarıda ifade edilen görüşler doğrultusunda müzik öğretmeni adaylarının yapılandırmacı yaklaşım bilgi
düzeylerinin belirlenmesine yönelik geçerli ve güvenilir bir başarı testinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
2.1. Başarı Testi Madde Havuzunun Hazırlanması ve Geçerlik Analizi
Yapılandırmacı yaklaşım başarı testi sorularının hazırlanması aşamasında 2011-2012 eğitim-öğretim yılı
ilköğretim ve ortaöğretim müzik dersi öğretim programları ve öğretmen kılavuz kitapları, yapılandırmacı
yaklaşımı konu edinen araştırmalar ve kamu personeli seçme sınavı hazırlık kitaplarında yer alan eğitim
bilimleri test soruları taranmıştır. Bloom’un eğitimin hedefleri ile ilgili olarak ortaya koyduğu bilişsel süreç
basamakları ve yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı doğrultusunda testin alt boyutları kavramlar bilgisi, sınıflama
bilgisi, ilkeler bilgisi, ilkeleri açıklayabilme ve ilkeleri kullanabilme olarak adlandırılmıştır. Çoktan seçmeli ve
beş seçenekli olmak üzere toplam 50 soru hazırlanmıştır.
2.2. Başarı Testinin Uygulanma Süreci
Ölçeğin kapsam geçerliğini belirlemek için madde havuzundaki sorular yapılandırmacılık üzerine çalışan iki
eğitim bilimleri uzmanına sunulmuştur. Uzman değerlendirmeleri sonucunda hazırlanmış sorulardan hiçbiri
testten çıkarılmamıştır.
Ölçeğin 50 maddelik formu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ile
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında 4. sınıfta öğrenim görmekte
olan 120 öğretmen adayına uygulanarak madde ve test analizler gerçekleştirilmiştir.
Ölçeğin ayırt etme geçerliğini belirlemek için madde ayırt edicilik katsayıları hesaplanmaya çalışılmıştır. Madde
ayırt edicilik katsayısı bir test maddesine üst grupta cevap verenlerin yüzdesi ile alt grupta doğru cevap
verenlerin yüzdesi arasındaki farktır ve bu değer -1 ile +1 arasında bir değer almaktadır (Tekin, 2003, s.248). Bu
bağlamda başarı testlerinde madde ayırt etme katsayıları 0.40 ve üstü olan maddeler “çok iyi bir madde / olduğu
gibi teste alınabilir”, 0.30 ile 0.39 arası olan maddeler “oldukça iyi bir madde / düzeltme yapmadan da
kullanılabilir”, 0.20 ile 0.29 arası olan maddeler “gözden geçirilmesi gereken madde / düzeltildikten sonra teste
alınabilir”, 0.19 ve altında bir katsayıya sahip maddeler “çok zayıf bir madde / testten çıkarılmalı” biçiminde
değerlendirilmektedir (Tekin, 2003, s.249; Kan, 2008, s.268).
İkinci analiz ise madde güçlük katsayısının belirlenmesidir. Madde güçlük katsayısı, testin uygulandığı grubun
test maddelerini doğru ya da yanlış yanıtlamalarıyla ilgili bir değer olup, 0 ile 1 arasında bir değer almaktadır.
Güçlük katsayısı 1’e yaklaştıkça maddenin kolaylaştığı, 0’a yaklaştıkça maddenin zorlaştığı, 0.50 olması
durumunda ise maddenin orta zorlukta olduğu kabul edilir. İyi bir testte madde güçlük katsayısının 0.20 ile 0.80
arasında olması beklenmektedir. Madde güçlük katsayısı 0.00–0.40 değerleri arasında olan sorular zor, 0.40–
0.60 değerleri arasında olan sorular orta zorlukta, 0.60–1.00 değerleri arasında olan sorular ise kolay olarak
kabul edilmektedir. Başarı testleri oluşturulurken testin ölçülen özelliğe hizmet etmesi açısından maddelerin
güçlük katsayısı ortalamalarının 0.50 olması ve geniş bir ranja dağılması beklenir. Böylece testin bütün
düzeydeki bireyleri ölçeceği düşünülmektedir (Kan, 2008, s.256-257).
Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için tek ölçümle yapılan Kuder Richardson-21 (KR-21) ve Cronbach Alpha
değerleri hesaplanmıştır. Test maddelerinin ölçtüğü özelliklerin, örneklediği davranışların benzeşik olması bu
tür güvenirliği yükseltmektedir. Test maddelerine verilecek cevapların üç veya daha fazla seçenekli olması
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durumunda, Cronbach tarafından geliştirilmiş olan alpha katsayısı kullanılır. Başarı testlerinde test maddelerinin
güçlük dereceleri önemli ölçüde farklılık göstermiyorsa KR-21 formülü kullanılır (Büyüköztürk, 2007, s.171).
Cronbach Alpha katsayısı, hesaplanmış bir korelasyon katsayısı (r) ile belirlenir ve 0 ile 1.00 arasında değişen
değerler alır. Bu değerin 1.00’e yaklaşması, ölçme aracının güvenirliğinin yüksek olduğunu gösterir
(Büyüköztürk, 2007, s.171; Karasar, 2007, s.150).
Testin ön uygulaması sonrasında, testte yer alan her maddenin doğru yanıtlanma yüzdesi (madde güçlük
katsayısı) ve maddeyi bilenle bilmeyeni ayırt etme yüzdesi (madde ayırt edicilik katsayısı) hesaplanmıştır.
BULGULAR
Yapılandırmacı yaklaşım başarı testinin madde güçlük ve ayırt edicilik hesaplamalarına ilişkin veriler Tablo
3.1.’de verilmiştir.
Tablo 3.1. Yapılandırmacı Yaklaşım Başarı Testi Madde Güçlük ve Ayırt Edicilik Analizi
Madde no
Madde güçlüğü
Madde ayırt
Madde no
Madde güçlüğü
ediciliği
0,316
0,283
0,316
1.
26.
2.

0,308

Madde ayırt
ediciliği
0,283

0,291

27.

0,3

0,3

3.

0,3

0,3

28.

0,308

0,291

4.

0,308

0,291

29.

0,308

0,291

5.

0,3

0,3

30.

0,3

0,3

6.

0,308

0,291

31.

0,3

0,3

7.

0,3

0,3

32.

0,316

0,283

8.

0,308

0,291

33.

0,308

0,291

9.

0,3

0,3

34.

0,316

0,283

10.

0,316

0,283

35.

0,308

0,291

11.

0,308

0,291

36.

0,316

0,283

12.

0,3

0,3

37.

0,3

0,3

13.

0,3

0,3

38.

0,308

0,291

14.

0,308

0,291

39.

0,3

0,3

15.

0,3

0,3

40.

0,308

0,291

16.

0,316

0,283

41.

0,316

0,283

17.

0,308

0,291

42.

0,316

0,283

18.

0,3

0,3

43.

0,291

0,291

19.

0,291

0,291

44.

0,308

0,291

20.

0,3

0,3

45.

0,308

0,291

21.

0,291

0,291

46.

0,308

0,291

22.

0,316

0,283

47.

0,3

0,3

23.

0,308

0,291

48.

0,316

0,283

24.

0,3

0,3

49.

0,308

0,291

25.

0,308

0,291

50.

0,3

0,3

Tablo 3.1.’de madde ayırt edicilik katsayılarına bakıldığında değerlerin 0,283 ile 0,3 arasında değiştiği
görülmektedir. 0.283 ve 0.291 değerine sahip olan maddeler 0.3’e değer olarak çok yakın olduğundan, testten
hiçbir madde atılmamıştır. Test maddelerinin güçlük katsayılarının ise 0.308 ve 0.316 değerleri de dâhil olmak
üzere çoğunlukla 0.3 katsayısına sahip olduğu belirlenmiştir.
Bu araştırmada, aynı zamanda elde edilen test puanları arasındaki iç tutarlığı, sayısal olarak saptayabilmek üzere
geliştirilmiş olan tekniklerden Kuder Richardson-21 (KR-21) ve Cronbach Alpha katsayıları kullanılmıştır.
Geliştirilen testin Cronbach Alpha ve KR-21 katsayısı 0.855 olarak hesaplanmıştır. Bu analizler doğrultusunda
test maddelerin yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin bilgi düzeyini büyük ölçüde ölçtüğü ve geçerli ve güvenilir bir
ölçme aracı olduğu kabul edilmiştir.
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SONUÇ ve TARTIŞMA
Bu çalışmada müzik öğretmeni adaylarının yapılandırmacı yaklaşım eksenli ders planlama, uygulama ve
yapılandırmacı yaklaşım ilkelerine yönelik bilgi düzeylerini ölçmeyi amaçlayan, 50 çoktan seçmeli sorudan
oluşan yapılandırmacı yaklaşım başarı testi geliştirilmiştir. Yapılan geçerlik-güvenirlik analizleri ile testin
yapılandırmacı yaklaşıma yönelik bilgi düzeyini ölçtüğü, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
İlköğretim müzik dersi programının yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda yeniden yapılandırılması, müzik
öğretmenlerinin ve müzik öğretmeni adaylarının bu yaklaşım doğrultusunda eğitilmelerini gerekli kılmıştır.
Alan yazında yenilenen ilköğretim müzik dersi programları ve eğitim yaşantılarına nasıl yansıdığına yönelik
çalışmalar, programın yapısı ve içeriğini konu edinen araştırmalarla sınırlıdır. Müzik dersinin sadece şarkılar
söylenen ve blokflüt çalınan bir ders olmaktan çıkarılıp, oyun-dans ve hareket eğitimi çerçevesinde öğrenci
odaklı işlenmesi; öğrencilerin yaratıcı, araştırmacı, sorgulayan ve işbirliği içinde çalışan bireyler olarak
yetiştirilmesi vb. yönelik araştırmaların, müzik derslerinin yapılandırmacı anlayış çerçevesinde
gerçekleştirilmesini sağlayacağı düşünülmektedir.
Sonuç olarak;
Eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği lisans programında yer alan Özel Öğretim Yöntemleri I ve Özel Öğretim
Yöntemleri II ders içerikleri, 2007-2008 eğitim-öğretim yılı itibariyle uygulamaya konan ve yapılandırmacı
yaklaşım kuramı odaklı yenilenen ilköğretim ve ortaöğretim müzik dersi öğretim programlarının amaç ve
yapıları ile yapılandırmacı yaklaşım kuramının tüm boyutları doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir.
Öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı benimsemeleri ve öğretmenlik becerilerine yansıtabilmeleri,
büyük ölçüde lisans eğitimlerinin de yapılandırmacı anlayış doğrultusunda yürütülmesiyle ilişkilidir. Bu
doğrultuda eğitim fakültelerinde Özel Öğretim Yöntemleri I-II, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması gibi
mesleki alan derslerini yürüten akademisyenlerin, ilköğretim ve ortaöğretim ders programlarında
gerçekleştirilen yapılandırmalar doğrultusunda ders işleme değerlendirme anlayışlarını güncellemeleri
hususunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri kapsamında uygulama okullarında gerçekleştirilecek ders
anlatımlarının yapılandırmacı yaklaşım kuramı ve 5E modeli odaklı planlanması ve uygulanması hususunda
danışman öğretim elemanları ve uygulama öğretmenlerinin eşgüdümlü çalışmaları, öğretmen adaylarının bu
doğrultuda gözlemlenmeleri sağlanmalıdır.
Müzik öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım kuramı doğrultusunda ders planlama, uygulama ve
değerlendirme becerilerinin geliştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim seminerleri eğitim fakülteleri ve MEB’in
işbirliği doğrultusunda gerçekleştirilmeli ve aşamalı biçimde düzenlenerek sürekli hale getirilmelidir.
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“GAZLAR VE SIVILAR” KONUSUNUN BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMINA
UYGUN ÖĞRETİMİNİN 10. SINIF ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF TEACHING 10TH GRADE “GASES AND LIQUIDS” SUBJECT BY USING
BRAIN BASED LEARNING ON 10TH GRADE STUDENTS’ ACHIEVEMENT

Canan Cengiz1, Faik Özgür Karataş1, Büşra Temiz2, Gülşah Akan3

Özet
Beyin temelli öğrenme, bilimsel araştırmalara dayalı olarak belirlenen beynin kuralları doğrultusunda öğretimin
düzenlenmesidir. Bu çalışmada kimya dersinde “gazlar ve sıvılar” konusunun beyin temelli öğrenme yaklaşımına uygun
öğretiminin 10. sınıf öğrenci başarısına etkisi araştırılmıştır. Çalışmada deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın
örneklemini Trabzon ilindeki bir liseden rastgele seçilen bir sınıftaki 29 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama
araçları olarak başarı testi, yarı yapılandırılmış mülakatlar kullanılmıştır. Uygulama süreci 10 ders saatini (5 hafta) kapsamıştır.
Başarı testi uygulama öncesinde ön test ve uygulama sonrasında ise son test olarak katılımcılara uygulanmıştır. Bulgular,
uygulamaya katılan öğrencilerin son test başarı puan ortalamalarının, ön test puan ortalamaları ile karşılaştırıldığında anlamlı
düzeyde yüksek olduğunu göstermiştir. Öğrencilerle yapılan mülakatlar da bu veriyi destekler niteliktedir. Bu çalışmadan elde
edilen bulgulara dayalı olarak kimya dersinde başarıyı artırmak ve öğrencilerin derse zevkle katılım göstermelerini sağlamak
adına beyin temelli öğrenme yaklaşımının diğer kimya konuları içinde uygulanabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Beyin temelli öğrenme, kimya, gazlar ve sıvılar konusu, başarı

Abstract
In accordance with the rules of brain determined by scientific research brain-based learning was developed. The purpose of this
study is to investigate effects of brain-based learning approach on 10th grade students' achievement in “gases and liquids”
subject. Experimental research methodology is utilized in this study. The sample of the study is consisted of 29 10th grade
students from randomly selected class from a high school in Trabzon. The data collection tools of the study are an achievement
test and semi-structured interviews. The treatment took 10 hours (5 weeks). The achievement test was employed as pre-test
before the treatment and as post-test after the treatment. The data showed that the students’ avarege post-test scores are
significantly higher that their pre-test scores. The interview results also supports this finding. It is concluded that brain based
learning approach can be utilized to increase students' chemistry achievement and to encourage students to engage in chemistry
course.
Keywords: Brain based learning, chemistry, gases and liquids, achievement

GİRİŞ
Beyin ile ilgili yapılan araştırma sonuçları öğrenme-öğretme sürecinde yapılacak bir takım değişikliklerle
öğrenmenin daha etkin ve kalıcı olabileceğini ortaya çıkarmıştır (Köksal, 2005). Beyin temelli öğrenme, beyin ile
ilgili teorilerin öğrencilerin öğrenmeye yönelik potansiyellerini maksimum seviyeye çıkarmak için nasıl
uygulanacağını açıklamaktadır (Call ve Featherstone, 2010). Beyin temelli öğrenme yaklaşımı ile bilgi edinmenin
yanında yaratıcı ve eleştirel düşünen, öğrendiklerinin farkında olan ve bunları uygulamaya geçiren bireyler
yetiştirilmesi hedeflenmektedir (Bulut, 2014).
Alanyazın incelendiğinde beyin temelli öğrenme yaklaşımının öğrenci başarısına etkisinin araştırıldığı
görülmektedir. Çoğu çalışmada orta okul öğrencileri ile çalışıldığı görülmektedir: Esen (2014) Fen ve Teknoloji
dersinde 8. sınıf öğrencileriyle, Sadık (2013) çalışmasını matematik dersinde 6. Sınıf öğrencileri ile, Şerifoğlu
Hiçyılmaz (2013) 5. sınıf öğrencileriyle sosyal bilgiler dersinde, Eyüp (2013) 5. sınıf öğrencileriyle Türkçe dersinde
Akyürek (2012) veYücel’in (2011) ilköğretim 8. Sınıf öğrencileri ile fen ve teknoloji dersinde gerçekleştirmişlerdir.
Gözüyeşil'in (2012), yaptığı meta analiz çalışması beyin temelli öğrenme ile yapılan derslerdeki akademik başarının
öğrencilerin öğrenim seviyesine bağlı olarak değişmediğini göstermektedir. Fakat alanyazında lise seviyesindeki
öğrencilerle yürütülen çalışmalara ise daha az rastlandığı görülmektedir. Bu çalışmalar (Albayrak, 2013; Aydın,
2008; Günay Ermurat, 2013) 9. sınıf öğrencileriyle biyoloji dersinde gerçekleştirilmiştir. Beyin temelli öğrenme
yaklaşımının öğrencilerin kimya dersindeki başarıları üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir çalışmaya ise incelenen
alanyazında rastlanmamıştır. Kimya dersi soyut kavramlar içermesinden dolayı öğrencilerin anlamakta güçlük
çektiği bir derstir. Bu sebepten dolayı bu çalışmada beyin temelli öğrenme etkinliklerinin kimya öğretimi üzerinde
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ne derece etkili olacağı araştırılmıştır. Mevcut öğretimdeki düzenin aksine beyin temelli öğrenme yaklaşımının
benimsediği ilkeler doğrultusunda hazırlanan öğrenme ortamlarının zenginliği ve geliştirilen materyallerin
öğrencilerin dikkatini çekeceği ve bu doğrultuda başarılarının artmasında etkili olacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim 10. sınıf Kimya Dersi Maddenin Halleri ünitesinde yer alan "Gazlar ve Sıvılar"
konusunun beyin temelli öğrenme yaklaşımına uygun olarak işlenmesinin öğrencilerin kimya dersi başarıları
üzerindeki etkililiğinin belirlenmesidir. Bu doğrultuda belirlenen araştırma problemleri aşağıda verilmiştir:
1. Beyin temelli öğrenme yaklaşımına uygun gerçekleştirilen öğretim, 10. sınıf öğrencilerinin kimya başarıları
üzerindeki etkisi nedir?
2. Öğrencilerin beyin temelli öğrenme yaklaşımına uygun olarak gerçekleştirilen öğretime yönelik görüşleri
nelerdir?
YÖNTEM
Bu çalışmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Tek gruplu ön test-son test tasarımı uygulanmıştır (Johnson ve
Christensen, 2014). Çalışma 2013-2014 bahar yarıyılında gerçekleştirilmiştir.
Örneklem
Çalışmaya Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir lisenin 10. sınıfları arasından rastgele seçilen bir şubesinde
öğrenim görmekte olan 29 öğrenci ile yürütülmüştür.
Veri Toplama Araçları
Çalışmada kullanılmak üzere bir başarı testi geliştirilmiştir. Öncelikle testin gazlar ve sıvılar konusunun
kazanımlarını kapsayacak nitelikte olması için bir belirtke tablosu hazırlanmıştır. Böylece testin 10 açık uçlu
sorudan oluşturulmasına karar verilmiştir. Geliştirilen testin pilot uygulaması aynı okuldaki 11. sınıf öğrencileri ile
yapılmıştır. Pilot çalışma sonuçları incelenerek ve kimya eğitimi alanında uzman bir öğretim elemanı ve bir öğretim
üyesinin görüşleri doğrultusunda testte son düzenlemeler yapılmıştır. Testtin puanlaması yapılırken her bir soru on
puan olmak üzere testten alınabilecek maksimum puan 100, minimum puan ise 0 olarak belirlenmiştir.
Yapılan uygulamayla ilgili olarak öğrencilerin görüşmeleri almak amacıyla altı öğrenciyle yarı-yapılandırılmış
mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakat soruları çalışmayı yürüten araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Bu
sorulara örnek olarak "Uygulamayı beğendiğiniz mi? Neden? Sebebini belirtiniz. Derste kendinizi nasıl hissettiniz?
Bu ders kapsamında yapılan uygulamalara yönelik eleştirileriniz nelerdir?" örnek olarak verilebilir.
Verilerin Analizi
Öğrencilerin ön test ve son test puanları arasındaki istatistiksel farklılık SPSS paket programı kullanılarak analiz
edilmiştir. Öğretmen adaylarının son testten aldıkları puanlar sıralanmış ve mülakatlar iyi, orta ve kötü seviyelerde
puan almış ikişer öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Mülakat verileri içerik analizine tabi tutulmuştur.
Uygulama Süreci
29 10. sınıf öğrencisinden oluşan katılımcılar ile “Gazlar ve Sıvılar’’ konusu işlenmeden önce başarı testi ön test
olarak uygulanmıştır. Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının 7 aşamalı ana hattı dikkate alınarak hazırlanan ders
planları, materyaller ve etkinlikler 10 ders saatinde uygulanmıştır. Çalışma, veri toplama süreçleri de dahil olmak
üzere, toplamda 6 hafta yani 12 ders saati sürmüştür. Ders planlarının uygulanmasının ardından başarı testi son test
olarak uygulanmıştır. Uygulamanın sonunda öğrencilerin başarı testinden aldıkları puanlar doğrultusunda en yüksek,
en düşük ve orta seviyede puan alan ikişer (toplam altı) öğrenci ile derslerde hazırlanan etkinliklere ve materyallere
ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yarı-yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir.

Resim 1. Öğrenme ortamında kullanılan materyallerden örnekler
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmanın bu bölümünde öğrencilere uygulanan başarı testi ve yarı yapılandırılmış mülakatlardan elde edilen
bulgular ayrı ayrı sunulmuştur ve ilgili alanyazından faydalanarak sunulan bu bulgular yorumlanmıştır.
Başarı Testinden Elde Edilen Bulgular
Öğrencilerin uygulama öncesi ve uygulama sonrası ön test ve son test puan ortalamaları ve bu puanlar arasındaki
ilişki t testi ile analiz edilmiş ve Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Öğrencilerin Öntest ve Sontestten Aldıkları Puanların Ortalamaları Ve Karşılaştırılması
Testler
İlk Test
Son test

N
29
29

X
23,6
61,0

S
6,3
7,3

sd
28,0

t
-16,7

p
0,00

Tablo 1’de görüldüğü gibi öğrencilerin uygulama öncesinde (ön-test) başarı testinden aldıkları puanların ortalaması
23,6 iken son-testte öğrencilerin ortalaması 61,0'a yükselmiştir. Bununla birlikte ön test ve son test puanları
arasında son test lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (t=-16,7; p<0,05).
Mülakatlardan Elde Edilen Bulgular
Çalışmanın bu bölümünde başarı testinin son test olarak uygulanması sonucunda en yüksek puanı alan iki, en düşük
puanı alan iki ve orta seviyede puan alan iki öğretmen adayıyla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlardan
elde edilen bulgular sunulmuştur. Aşağıda yer alan Tablo 2, bu öğrenciler ve aldıkları puanları göstermektedir.
Tablo 2. Mülakat Yapılan Öğrenciler ve Başarı Testinden Aldıkları Puanlar
Ayşe
70

Burcu
70

Elif
63

Fidan
62

Ceren
52

Derya
47

Tablo 2’den de görüldüğü gibi başarı testinden en yüksek puanı (70) Ayşe ve Burcu, en düşük puanları (52, 47)
Ceren ve Derya almıştır. Elif ve Fidan ise orta seviyede (63, 62) puanlar almışlardır. 100 puan üzerinden
değerlendirilen başarı testinden alınan en yüksek puanın 70 olması öğrencilerin çok yüksek başarılar elde
edemediklerini göstermektedir.
Tablo 3’te öğrencilerin gazlar ve sıvılar konusu süresince gerçekleştirilen beyin temelli öğrenme yaklaşımına uygun
etkinliklere yönelik görüşleri yer almaktadır.
Tablo 3. Öğrencilerin Yapılan Etkinliklere Yönelik Görüşleri
Temalar
Dikkat çekme
Olumlu tutum geliştirme
Kalıcılık sağlama
Başarıyı artırma
Etkili öğrenme sağlama
Motivasyon sağlama

Öğrenciler
Ayşe, Burcu, Ceren, Derya, Elif, Fidan
Ayşe, Burcu, Ceren, Derya, Elif, Fidan
Burcu, Ceren, Elif, Fidan
Ayşe, Ceren, Fidan
Ayşe, Derya, Elif
Burcu

Mülakat yapılan öğrencilerin tamamı yapılan etkinliklere yönelik olumlu görüş beyan etmişlerdir. Öğrencilerin
görüşleri beş tema altında toplanmıştır. Bunlar Tablo 3’ten de görüldüğü gibi dikkat çekme, olumlu tutum
geliştirme, kalıcılık sağlama, başarıyı artırma, etkili öğrenme sağlama ve motivasyon sağlamadır.
Katılımcıların tamamı derste yapılan etkinlikleri dikkat çekici bulmuştur. Öğrenciler derste yapılan etkinlikleri diğer
derslerde yapılanlardan farklı bulduklarını belirtmişlerdir. Ayşe düşüncelerini “Yapılanlar ilginç ve değişik geldi.
Dikkatimi çekti” şeklinde ifade etmiştir. Benzer şekilde tüm öğrenciler etkinliklerin derse yönelik olumlu tutum
geliştirmelerini sağladığını belirtmişlerdir. Bunlara örnek olarak Derya’nın görüşleri verilebilir: Dersler hep böyle
olsaydı kimyayı severdim. Bir başka örnek ise Ceren’in ifadeleri olabilir: Dersleri ilgi ile dinledim. Yapılan
etkinliklerden sonra sürpriz olması daha da meraklandırıp teşvik etti. Alanyazın incelendiğinde birçok deneysel
çalışmanın sonuçlarının beyin temelli öğrenmenin öğrencilerin derse yönelik olumlu tutum geliştirmelerinde etkili
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olduğu belirlenmiştir (Akyürek, 2012; Eyüp, 2013; Günay Ermurat, 2013). Burcu, Ceren, Elif ve Fidan ise
etkinliklerde yer alan kodlamaların ve etkinliklerde aktif olmalarının öğrenmede kalıcılık sağladığını belirtmişlerdir:
Kodlamalar yapılarak daha akılda kalıcı olması sağlandı (Burcu). Bir diğer örnek ise Ceren’den verilebilir: Grup
etkinliklerinde kendimiz yapmaya çalıştık böylece daha etkili oldu. Benzer şekilde Eyüp (2013) ve Günay Ermurat
(2013) da öğrencilerle yaptıkları görüşmelerde benzer verileri elde etmişlerdir. Akyürek (2012) de deneysel olarak
yürüttüğü çalışmasının sonucunda beyin temelli öğrenme yönteminin kullanıldığı grupta daha kalıcı öğrenme
gerçekleştiğini tespit etmiştir. Ayşe, Ceren ve Fidan ise etkinliklerin başarıları üzerinde etkili olduğunu
düşündüklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir farklılık olması da
beyin temelli öğrenmenin akademik başarı üzerinde etkili olduğunu desteklemektedir (Akyürek, 2012; Albayrak,
2013; Eyüp, 2013; Günay Ermurat, 2013; Sadık, 2013). Örneğin Ceren “Dersler hep böyle geçseydi daha da
başarılı olurdum” şeklinde bir ifade kullanmıştır. Benzer şekilde Ayşe, Derya ve Elif ise derslerin etkili öğrenme
sağladığını belirtmişlerdir: “Bu derste daha önce anlamadıklarımı anladım” şeklinde görüş bildirmiştir. Bunlarla
birlikte yalnızca B ayrıca etkinliklerin derse motive edici olduğunu belirtmiştir. Görüldüğü gibi başarı seviyeleri
farklı olan öğrencilerle yapılan mülakatlar öğrencilerin genel olarak beyin temelli öğrenme yaklaşımına uygun
olarak gerçekleştirilen öğretime yönelik pozitif görüşleri olduğunu göstermektedir. Yalnızca Fidan etkinliklerde
sınıfta çok fazla gürültü olduğunu, Elif ise tüm derslerde etkinlik yapılırsa derslerin öğrenciler tarafından
önemsenmeyeceğini düşündüğünü belirtmişlerdir. Elif'in böyle düşünmesinin sebebi öğrencilerin farklı bir öğrenme
yöntemiyle karşılaşmış olmaları olabilir, mülakat yapılan tüm öğrenciler dersleri daha önce işledikleri derslerden
farklı bulduklarını belirtmişlerdir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, 10. Sınıf Kimya dersi “Gazlar ve Sıvılar” konularına yönelik geliştirilen ders planlarının
uygulanmasının öğrencilerin başarısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda
şu sonuçlara varılmıştır:
Beyin temelli öğrenme yaklaşımına uygun olarak geliştirilen ders planlarının 10. Sınıf öğrencilerinin gazlar ve
sıvılar konusunu öğrenmesinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte başarı seviyeleri farklı da olsa
öğrencilerin beyin temelli öğrenmeye yönelik olumlu görüşlere sahip olduğu belirlenmiştir. Öğrenciler beyin temelli
öğrenmenin derse yönelik olumlu tutum geliştirmelerinde etkili olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. Bu
sebeplerden ötürü beyin temelli öğrenmenin kimya dersinde kullanılabilecek etkili bir yaklaşım olduğu
düşünülmektedir.
Beyin temelli öğrenme yaklaşımı ve öğrenme ortamında uygulanmasına yönelik eğitimler hizmet öncesinde
öğretmen adaylarına, hizmet içinde de öğretmenlere verilerek, sınıflarda uygulanması yaygınlaştırılabilir. Beyin
temelli öğrenme yaklaşımına uygun hazırlanmış materyal örnekleri bir blogda paylaşılıp, diğer öğretmenlerinde
faydalanabileceği bir etkinlik dükkanı oluşturulabilir.
KAYNAKÇA
Akyürek, E. (2012). Beyin temelli öğrenme yaklaşımının ilköğretim fen ve teknoloji dersi 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarı,
derse yönelik tutum, motivasyon ve hatırlama düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ahi Evran
Üniversitesi, Kırşehir.
Albayrak, A. (2013).Beyin temelli öğrenme kuramına dayalı biyoloji eğitiminin öğrencilerin başarı ve tutumları üzerine etkisi.
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Aydın, S. (2008). Beyin temelli öğrenme kuramına dayalı biyoloji eğitiminin akademik başarı ve tutum üzerine etkisi.
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Bulut, M. (2014). Beyin temelli öğrenme yaklaşımının Türkçe öğretimine etkisi. Electronic Turkish Studies, 9(3), 293-309.
Call, N. (2010). The Thinking Child Resource Book: Brain-based Learning for the Early Years Foundation Stage. Bloomsbury
Publishing.
Esen, O. (2014). Teknoloji destekli beyin temelli öğrenmenin öğrencilerin akademik başarıları, hatırlama düzeyleri ve üstbilişsel
farkındalık düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Amasya Üniversitesi, Amasya.
Eyüp, B. (2013). Dil bilgisi öğretiminde beyin temelli öğrenmenin akademik başarı, tutum ve kalıcı öğrenme üzerine etkisi.
Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Gözüyeşil, E. (2012).Beyin temelli öğrenmenin akademik başarıya etkisi: Bir meta analiz çalışması. Yayınlanmamış yüksek
lisans tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
Günay Ermurat, D. (2013). Öğrenme stilleri ve beyin temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin biyoloji dersindeki başarı ve
tutumları üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

361

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

Johnson, B. ve Christensen, L. (2014). Eğitim Araştırmaları. Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar, (Çev. Editörü: Selçuk Beşir
Demir) Ankara: Eğiten Kitap.
Köksal, N. (2005). Beyin Temelli Öğrenme. Özcan Demirel (Ed.). Eğitimde Yeni Yönelimler. (2. Baskı). Ankara: Pegem A
Yayıncılık
Sadık (2013). Beyin temelli öğrenme kuramına dayalı matematik eğitiminin akademik başarı ve tutum üzerine etkisi.
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Şerifoğlu Hiçyılmaz (2013). Sosyal bilgiler öğretiminde beyin temelli öğrenme yaklaşımına uygun ortam tasarımının öğrencilerin
akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Yücel (2011). Beyin Temelli öğrenme yaklaşımına göre fen ve teknoloji öğretiminin akademik başarı ve tutum üzerine etkisi.
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

362

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

KADIN ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPMA SÜRECİNE İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİ
OPİNİONS OF WOMEN TEACHERS’ REGARDİNG THE POSTGRADUATE EDUCATİON
PERİOD
1

Nuray Sevinç, 2Ezgi Göl
Özet

Ataerkil yapıya sahip olan ülkemizde birincil sorumlulukları ev ve aile olarak görülen kadınlar, lisansüstü eğitim görürken
iş, aile, eğitim yaşamları ile araştırmacı kimliklerini dengeleme durumlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Öğretmen olarak
çalışma hayatına başlayan kadınların evde eş, anne ve ev kadını rollerinin yanı sıra okulda öğretmen, lisansüstü eğitimde
ise öğrenci ve araştırmacı olarak sorumlulukları vardır. Bu durum, onların eğitim ve araştırma faaliyetlerine zaman ayırma
çabaları ile yüklerinin daha da artmasına neden olmaktadır. Özellikle hem profesyonel bir çalışan ve hem öğrenci olan
kadın öğretmenlerin lisansüstü eğitim süreçlerinin değerlendirilmesi ve sürecin toplumsal cinsiyet bakış açısı dikkate
alınarak ortaya konulması önemlidir. Ayrıca kadın öğretmenlerin iş yaşamları, lisansüstü eğitimlerini ve özel hayatını
dengeleme sürecinde yaşadıkları deneyimlerin paylaşılması lisansüstü eğitim yapmayı düşünen diğer kadın öğretmenlere de
yol gösterici olacaktır. Bu çerçeveden hareketle bu araştırmacının amacı, kadın öğretmenlerin lisansüstü eğitim sürecinde
özel hayat (ev, aile), iş ve eğitim yaşamlarını dengeleme sürecine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma deseni nitel
araştırma yöntemine dayanmaktadır. Çalışma grubunu lisansüstü eğitim görmekte olan kadın öğretmenler oluşturmuştur.
Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile
çözümlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kadın öğretmen, lisansüstü eğitim, araştırmacı kimlik, toplumsal cinsiyet

GİRİŞ
Günümüzde geniş ölçüde teknolojiye dayanan bir eğitim düzeninde öğretmenin rolünün giderek arttığı
bilinmektedir. Özellikle bunun önemini kavramış gelişmiş ülkelerde daha nitelikli öğretmen arayışı sürüp
gitmektedir. Nitekim lisans programlarından sonra verilen yüksek lisans ve doktora programları bu mesleğin
daha nitelikli hale gelmesinde oldukça etkilidir. YÖK’ün de (1982–2007) belirttiği gibi, öğretmenlik mesleği
kendine özgü ilke ve uygulama yöntemleriyle profesyonel statüde bir meslektir. Bundan dolayı öğretmen
yetiştirmenin her şeyden önce sağlıklı bir sisteme dayandırılması ve bu mesleğin lisansüstü eğitim
imkânlarından daha fazla yararlanması gerekir. Eğitim kurumlarında daha iyi eğitilen öğretmenlerin daha
verimli çalışacakları ve gelecek kuşakları daha iyi yetiştirecekleri varsayımı lisansüstü eğitime olan ilgiyi
artırmaktadır. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı bilimsel verilere ulaşacak, kitleye etkin hitap edecek uzman
öğretmenlere ihtiyaç duymaktadır (Köksalan, İlter ve Görmez 2010).Amacı insan yetiştirmek olan
öğretmenlerin de hem eğitim sistemini hem de kendilerini geliştirmeleri yönünden kariyer yapmalarının
sağlanması gerekmektedir. Ancak kariyer sürecinin önünde birtakım engellerin olduğunu da kabul etmek
gerekir. Kadın olma özelliğinden ve yüklenilen misyondan dolayı kadın öğretmenlerin bu engellerle daha çok
karşılaştıkları belirtilmektedir (Gündüz, 2010). Cinsiyete dayalı ayırımcılık kadınların toplumsal cinsiyeti,
biyolojik cinsiyetle ilişkilendirilerek kadınların üstlenebileceği görevlerin, işlerin ve mesleklerin daraltılması,
engellenmesi ya da yasaklanması temeli üstünde belirginleşmektedir. Toplumda geleneksel yaklaşım, kimi kez
kadının dışarıda çalışmasını onaylamamakta, böylece onu sadece ev işlerini yapan bir varlığa dönüştürmek
istemektedir (Özkanlı ve Korkmaz 2000). Kadının öğretmenlerin, günün büyük bir kısmını okullarında çalışarak
geçiriyor olmaları, onların ev ve aileye karsı sorumluluklarını hafifletmez. Ev islerinin de büyük bir bölümü
kadına bırakılmıştır. Bu anlamda aile faktörü kariyerin önünde en büyük engeli oluşturmaktadır. Toplumsal
yapıdaki bu cinsiyete dayalı rol yüklemeleri nedeniyle, aile içinde erkek egemen yapı çoğunlukla ağırlığını
sürdürmektedir (Özkalp 1991;Gündüz, 2010)
Annelik ve iyi eş olma rollerinin yıllar boyu empoze edildiği kadınlar okuyup kendini geliştirecek zaman
bulamamakta, mesleğin sıradan etkileri dışına taşabilecek hizmet içi eğitim programlarına, konferanslara,
araştırma geliştirme projelerine ya da sendikal örgütlenme etkinliklerine mesafeli durmaktadırlar. Türk
toplumunda erkekler ev işleri ve çeşitli nedenlerden dolayı eşlerinin kendilerinden daha fazla evde
bulunmalarını istemektedirler. Ayrıca kendilerinden daha fazla ücret alan, daha başarılı ve zeki eşler
istememektedirler (Çelikten, 2005). Bununla beraber, kadınlar işleri için ailelerini geri plana atarak başka
bölgelerde çalışma konusunda yeteri kadar gönüllü olamamaktadırlar. Kadınların iş yaşamları ve kişisel
yaşamlarını birbirinden ayırma konusunda da rol çatışması yaşadıkları söylenebilir (İnandı, Peker, Özkan ve
1
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Atik, 2009).Türkiye’de yüksek lisans ve doktora imkânlarının geçtiğimiz yıllarda daha olumlu hale gelmesi,
hemen her dalda doktora öğrencisi sayısında pozitif değişimlere neden olmuştur. Hızla artan doktora
öğrencilerinin demografik yapısı incelendiğinde ise bu artışın önemli bir bölümünün yeni kadın doktora
öğrencilerinden kaynaklandığı görülmektedir. 2001 yılından bu yana mimarlık ve tıp gibi koşulları ağır ve
düzensiz bir yaşam temposu gerektiren alanlar dışında çoğu dalda kadın doktora öğrencisi sayısı erkek doktora
öğrencilerinden daha hızlı artmaktadır. Buna erkek egemen olarak bilinen mühendislik dalı da dâhildir. Bu
durum, bilimde eğitime katılım mekanizmalarının gittikçe daha eşitlikçi bir biçimde çalıştığına işaret etmektedir
(Özdemir ve Tanyıldız, 2011).
Tüm bunların ışığında ataerkil yapıya sahip olan ülkemizde birincil sorumlulukları ev ve aile olarak görülen
kadınlar, lisansüstü eğitim görürken iş, aile, eğitim yaşamları ile araştırmacı kimliklerini dengeleme
durumlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Öğretmen olarak çalışma hayatına başlayan kadınların evde eş, anne
ve ev kadını rollerinin yanı sıra okulda öğretmen, lisansüstü eğitimde ise öğrenci ve araştırmacı olarak
sorumlulukları vardır. Bu durum, onların eğitim ve araştırma faaliyetlerine zaman ayırma çabaları ile yüklerinin
daha da artmasına neden olmaktadır. Özellikle hem profesyonel bir çalışan ve hem öğrenci olan kadın
öğretmenlerin lisansüstü eğitim süreçlerinin değerlendirilmesi ve sürecin toplumsal cinsiyet bakış açısı dikkate
alınarak ortaya konulması önemlidir. Ayrıca kadın öğretmenlerin iş yaşamları, lisansüstü eğitimlerini ve özel
hayatını dengeleme sürecinde yaşadıkları deneyimlerin paylaşılması lisansüstü eğitim yapmayı düşünen diğer
kadın öğretmenlere de yol gösterici olacaktır.
YÖNTEM
Araştırma deseni nitel araştırma yöntemine dayanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu lisansüstü
eğitimlerine devam eden 10 kadın öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verileri, yüz yüze görüşme tekniğiyle,
yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analiz
tekniği ile çözümlenmiştir. İçerik analizi araştırmanın kuramsal olarak çok açık ifade edilemediği veya daha
derinlemesine bir analize gereksinim duyulduğu durumlarda gerçekleştirilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Elde edilen öğretmen görüşleri daha önceden oluşturulan tematik yapı altında gruplandırılmış ve yapılan
doğrudan alıntılarda katılımcıların gerçek isimleri gizli tutulmuş, öğretmenler K1, K2, …biçiminde
kodlanmıştır.
BULGULAR
Araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen bulgular gerekli yerlerde öğretmen görüşlerinden
meydana gelen doğrudan alıntılar ile desteklenerek aşağıda sunulmuştur.
Katılımcıların demografik bilgileri
Araştırmaya katılan kadın öğretmenlerin demografik bilgileri Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo1. Katılımcıların Demografik Verileri
Demografik Durum
Lisansüstü Eğitim Durumu
Lisansüstü Eğitim Gördüğünüz İlde Yaşama
Medeni Durum
Evli Olanların Çocuk Sahibi Olma Durumu
Yaş aralığı
Mesleki Kıdem
Branş
Görev

Yüksek Lisans
Evet
Evli
Var
20 – 30 arası
1 - 10 arası
İngilizce
Fizik
Öğretmen

N
7
4
5
4
4
5
6
1
10

f
%70
%40
%50
%40
%50
%60
%10
%100

N
Doktora
Hayır
Bekâr
Yok
30 – 40 arası
10 – 20 arası
Biyoloji
Rehberlik
İdareci

3
6
5
1
6
5
2
1
0

f
%30
%60
%50
%60
%50
%20
%10
0

Tablo 1’de gösterilen verilere göre, araştırmaya İngilizce, Fizik, Biyoloji ve Rehberlik olmak üzere 4
farklı branştan 10 kadın öğretmen katılmıştır. Katılımcılardan 7’si yüksek lisans, 3’ü ise doktora düzeyinde
lisansüstü eğitime sahiptir. Katılımcılardan 4’ü lisansüstü eğitim gördüğü ilde yaşarken, 6’sı farklı illerde
yaşamaktadır. Katılımcıların medeni durumlarına baktığımızda %5’i evli, 5’i ise bekârdır; evli olan
katılımcılardan 4’ü çocuk sahibidir. Katılımcılardan 4’ü 10-20 yaş aralığında iken, 6’sı 30-40 yaş aralığındadır.
Katılımcıların mesleki kıdemlerine bakıldığında ise, 1-10 yıl arası mesleki kıdeme sahip 5 katılımcı, 10-20 yıl
arası mesleki kıdeme sahip 5 katılımcı bulunmaktadır.
Kadın öğretmenlerinin lisansüstü eğitim yapma nedenleri
Araştırmada kadın öğretmenlere ilk olarak lisansüstü eğitim yapma nedenleri sorulmuştur. Bu konudaki
görüşler Tablo2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Lisansüstü Eğitim Yapma Nedenleri
Lisansüstü eğitim yapma nedenleri
Kişisel gelişim
Akademik kariyer
Mesleki gelişim
Tayin

Katılımcı
(K2), (K3), (K7), (K9), (K10)
(K1), (K9), (K10)
(K4), (K6), (K8)
(K5)

Tablo 2 incelendiğinde kadın öğretmenlerin, lisansüstü eğitim yapma nedenlerinin başında Kişisel
Gelişim gelmektedir. Kadın öğretmenler, lisansüstü eğitimin özellikle kişisel gelişimleri için önemli olduğunu
ifade etmişlerdir.
‘’Lisansüstü eğitimimi kendi alanımda yapmayı tercih etmedim. Bu nedenle mesleki gelişimden
ziyade kişisel gelişimimi ön planda tuttum.’’ (K2)
‘’Kendimi geliştirme, yeni şeyler öğrenme, araştırma ve akademik hayatın içinde yer alma
isteği.’’(K3)
Kadın öğretmenlerce dile getirilen bir diğer neden, Akademik Kariyer yapma isteği olmuştur.
‘’Uzun bir aradan sonra yenilenme ihtiyacı hissettim. Hayatımda yapamadığım okumayı yüksek
lisans sayesinde yaptım. Hedefim akademik kariyer ve artık bu yenilenme sürecinin startını verdiğim
için gittiğim yere kadar gitmeyi düşünüyorum.’’(K9)
Öğretmenler, bir diğer nedenin Mesleki Gelişim olduğunu belirtmişlerdir.
“Lisansüstü eğitim yapmaktaki amacım; biyoloji alanındaki yenilikleri takip ederek yeni gelişmeleri
öğrencilerime uygulayıcı olarak sunabilmek ve araştırma ve proje yürütme becerilerimi geliştirmek ve
bu süreci okul ortamına yansıtabilmekti.” (K6)
Araştırmaya katılan kadın öğretmenler tarafından dile getirilen bir diğer neden ise Tayindir.
“Eğitim özründen faydalanarak memleketime yakın bir yere tayinimin çıkması nedeniyle başladım.
Daha sonra ise öğretmenlik dışında bir şeyler yapabilmek ilgimi çektiğimi için öğrenime devam ettim.”
(K5)
Kadın öğretmenlerin lisansüstü eğitim yapma kararlarında karşılaştıkları destek ve/veya engeller
Araştırmada kadın öğretmenlere lisansüstü eğitim yapma kararlarında karşılaştıkları destek ve/veya
engellerin neler olduğu sorulmuştur. Bu konuda görüş bildiren öğretmenlerin çoğu, ailelerinden ve/veya
eşlerinden destek gördüklerini belirtirken, bir kısmı da gerek aile gerekse çalıştıkları kurum bazında birtakım
engellerle karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların lisansüstü eğitim yapma kararında yaşadıkları destek
ve/veya engel yaşam durumu Tablo 3’te belirtilmiştir.
Tablo 3. Lisansüstü Eğitim Yapma Kararında Destek Ve/Ve Ya Engel Yaşama Durumu
Lisansüstü Eğitim Yapma Kararında Karşılaşılan Destek Ve Engeller
Engelle karşılaşmadım
Destek gördüm
Engelle karşılaştım

Katılımcı
(K1), (K4)
(K1), (K2), (K3), (K6), (K7), (K8), (K10)
(K2), (K5), (K6), (K7), (K8, (K9)

‘’Ailem ve görev yaptığım okuldaki idareci ve öğretmen arkadaşlarımdan destek gördüm.’’(K3)
‘’Öncelikle eşim destekledi. Özellikle de çocukla ilgilendi.’’ (K8)
‘’Eşim destek oldu. Özellikle çalışma ve ders sürecinde çok destekledi.’’(K10)
‘’Ders programlarının ayarlanması sürecinde zorlandığım zamanlar oldu.’’ (K4)
‘’Ailem, okul müdürüm farklı nedenlerle zorluk çıkardılar. Lisansüstü eğitime alınırken üniversite kendi
öğrencisi olmadığım, milli eğitim bakanlığında çalışmam ve yaşımın geç olmasını bahane etti.’’ (K6)

Kadın öğretmenlerin lisansüstü eğitime girişte/hazırlık sürecinde yaşadıkları
Araştırmada kadın öğretmenlere, lisansüstü eğitime girişte/hazırlık sürecinde yaşadıkları sorulmuştur.
Öğretmenlerin çoğu lisansüstü eğitime girişte hazırlığın önemli ve gerekli olduğunu düşünmektedirler.
Katılımcıların lisansüstü eğitime girişte/hazırlık sürecinde yaşadıklarına dair görüşleri Tablo 4’te gösterilmiştir.
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Tablo 4. Lisansüstü Eğitime Girişte/Hazırlık Süreci
Süreçte yapılanlar
Alana yönelik kuramsal kitapları okudum (2-3 ay)
ALES e hazırlandım (2-3 ay)
Doktora alan içi olunca rahattım
İstediğim alanda öğrenci almalarını beklemek

Katılımcı
(K1), (K2), (K7), (K8), (K9), (K10)
(K2), (K6), (K7), (K8), (K10)
(K3), (K10)
(K6)

Kadın öğretmenler lisansüstü eğitime hazırlık sürecinde öncelikle kaynak taraması yaptıklarını, alanla
ilgili birçok kitap okuduklarını ve ilgili sınavlara hazırlandıklarını belirtmişlerdir.
“Alan dışı olduğum için öncelikle alanı tanımaya yönelik kuramsal kitapları okudum. Çalıştığım kurumda
uygulama imkânı buldum.” (K1)
“Lisansüstü eğitimime hangi alanda ve üniversitede yapmak istediğime karar verdikten sonra ALES’i ciddiye
alarak hazırlandım. Sınavdan istediğim puanı alıp, mülakata katıldım. Mülakata gitmeden önce alanla ilgili çeşitli
okumalar yaptım. Başarılı bir mülakatın ardından yüksek lisans öğrencisi olmaya hak kazandım.” (K2)

Kadın öğretmenlerin lisansüstü eğitim sürecinin akademik eğitim alma boyutuna ilişkin değerlendirmeleri
Araştırmada kadın öğretmenlerden, lisansüstü eğitim sürecini akademik eğitim alma boyutuyla
değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların görüşleri Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5. Lisansüstü Eğitim Sürecinde Akademik Eğitim Boyutunda Değerlendirmeler
Değerlendirmeler
Ulaşım sıkıntısı yaşadım. Aynı gün içinde derslere git gel yolculuk yorucuydu
Başlı başına bir öğrenme fırsatıydı
Daha fazla ders alabilmek isterdim.
Derslerin beklentileri karşılayamaması gibi sorunlar
İnformal öğrenme açısından da akademik çevre ile haşır neşir olmak,çok güzeldi
Eleştirel yaklaşmayı öğrendim.
Dersler bizim için zorlayıcıydı (bilimsel hazırlık derslerinde)
Kişisel gelişimime katkıda bulundu ve çok şey başarmış olduğumu hissettirdi.

Katılımcı
(K1), (K3),
(K2),
(K4)
(K5)
(K6)
(K7)
(K8) (K9)
(K10)

Tablo 4’de görüldüğü gibi kadın öğretmenler, lisansüstü eğitim sürecinde ulaşım sıkıntısını yaşadıklarını,
bazı derslerin zorlayıcı olduğunu bazı derslerin ise beklentilerini karşılayamadığını belirtmişlerdir. Ayrıca, bu
sürecin kendilerine eleştirel düşünme becerisi kazandırdığını, kişisel gelişimlerine katkıda bulunan bir öğrenme
fırsatı olduğunu ifade etmişlerdir.
“Yaşadığım il ve eğitim aldığım il aynı şehir olmadığı için büyük ölçüde ulaşım sıkıntısı yaşadım. Aynı gün
içinde yolculuk, derslere katılma ve tekrar eve dönme çok yorucu oldu. Derslerin zorluk derecesi değişkenlik
gösterdi. Kuramsal dersler her zaman için daha zorlayıcıydı, diğer uygulamaya yönelik dersler ise nispeten daha
az yorucu ve daha çok verimli geçti.” (K1)
“Akademik süreç olarak ders başlıkları ile derste işlenilenler arasında kopukluklar olması, derslerin
beklentileri karşılayamaması gibi sorunlar zaman zaman da olsa meydana geldi.’’ (K5)
“Lisansüstü eğitimdeki derslerden çok faydalandım. Alıntı yapabilmeyi eleştirel yaklaşmayı öğrendim.’’ (K7)

Kadın öğretmenlerin lisansüstü eğitim süresince okuldaki işlerini yürütme süreçleri
Araştırmada kadın öğretmenlerden, lisansüstü eğitim süresince okuldaki işlerini yürütme süreçlerini
değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların görüşleri Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. Lisansüstü Eğitim Sürecinde Öğretmen Olarak Okuldaki İşlerin Yürütülmesine İlişkin
Değerlendirmeler
Değerlendirmeler
İşlerim yoğunlaştı
Olumlu katkısı oldu,( engellemedi, iletişimim güçlendi bir aksaklığa neden olabilecek her
türlü davranıştan kaçındım)

Katılımcı
(K1), (K8), (K9), (K10)
(K2), (K3), (K4), (K6), (K7), (K10)

Araştırmaya katılan öğretmenlerden bir kısmı lisansüstü eğitim sürecinde okuldaki işlerinin
yoğunlaştığını ifade ederken, diğer bir kısmı da bu sürecin iş yaşamlarına olumlu katkısı olduğunu ifade
etmişlerdir.
“İstediğim ve sevdiğim bir alanda eğitim aldığım için genel olarak kendimi mutlu ve önceki dönemlerime göre
daha enerjik hissediyordum. Bu psikoloji öğretmenlik sürecime de olumlu yansıdı.” (K2)
“Yoğun ve zorlu bir süreçti. Hem çalışmak hem öğrenci olmak iki işin bir arada yürümesi yoğunluk
yaratıyor.” (K9).
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Lisansüstü eğitim süresince anne-eş-birey olarak özel hayatın değerlendirilmesi
Araştırmada kadın öğretmenlerden, lisansüstü eğitim süresince anne-eş-birey olarak özel hayatlarını
değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların görüşleri Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7. Lisansüstü Eğitim Sürecinde Anne-Eş-Birey Olarak Özel Hayata İlişkin Değerlendirmeler
Değerlendirmeler
Olumlu katkısı oldu
Özel hayatta zorlandığım durumlar oldu.

Katılımcı
(K1), (K2), (K4), (K5), (K6),
(K7), (K8), (K9), (K10)

Araştırmaya katılan kadın öğretmenlerden bazıları lisansüstü eğitim sürecinin özel hayatlarına olumlu
katkısı olduğunu, eşlerinin ve/veya aileleri ile hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtirken, bazıları da gerek anne
gerekse eş olarak bu süreci yönetmekte zorlandıklarını ifade etmişlerdir.
“Özel hayatıma ket vurmadığını düşünüyorum. Dengeli ve planlı bir şekilde her ikisini de yürütmekteyim.”
(K1)
“Eşim de meraklı ve bilimsel çalışmaları seven biri olduğundan çalışmalarımı destekledi.’’(K6)
“Özel hayatım sekteye uğradı. Eşimle ve çocuğumla pek fazla ilgilenemedim.” (K9)
“Anne olarak lisansüstü eğitim yapmak oldukça zor. Hatta bu işi her kadının yapamayacağını da
söyleyebilirim. Çünkü çocuklarla bu işi başarmak kolay bir iş değil çok fazla azim ve disiplin gerektiriyor.’’ (K10).

Kadın öğretmenlerin toplumun kadınların lisansüstü eğitim yapmasına bakış açısı ile ilgili görüşleri
Araştırmada kadın öğretmenlerin, toplumun kadınların lisansüstü eğitim yapmasına bakış açısı ile ilgili
görüşleri sorulmuştur. Katılımcıların görüşleri Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8. Toplumun Kadınların Lisansüstü Eğitim Yapmasına Bakış Açısına İlişkin Değerlendirmeler
Değerlendirmeler
Olumlu bakış açısı var
Çeşitli şekillerde olumsuz bakış açısı var

Katılımcı
(K1), (K2), (K3), (K4), (K5),
(K3), (K6), (K7), (K8), (K9), (K10)

Araştırmaya katılan öğretmenlerden bazıları toplumun kadınların lisansüstü eğitim yapmasına sıcak
baktığını, toplumda ayrıcalıkla konumda olmayı sağladığını ifade etmişlerdir. Bazı öğretmenler ise, alınan
eğitimin kadını ‘kadın kimliği’nden dışarı çıkartamadığını, toplum tarafından gereksiz olarak yorumlandığını ve
kadınların “gerektiği” kadar eğitim almasının toplumsal olarak daha kabul gördüğünü belirtmişlerdir.
“Kadın olarak hem çalışmak, hem doktora/yüksek lisans yapmak toplumda ayrıcalıklı konumda olmanızı
sağlıyor.’’( K1)
“Toplumun lisansüstü eğitime birçok açıdan olumlu baktığını düşünüyorum.”(K7)
“Toplum kadınların eğitim alması ve çalışması konusunda görece daha olumlu bir bakış açısına sahiptir.
Özellikle öğretmenlik kadınlar için toplumsal olarak kabul görülen ve hatta takdir edilen bir meslektir. Ancak
mevzu kadınların lisansüstü ya da doktora eğitimlerine devam etmesine geldiğinde olumlu bakış açısı giderek yön
değiştiriyor. Bu eğitim süreçleri ile kariyer yapmanın derdine düşen, ailesini ihmal eden, belki hiç evlenmeyen,
çocuk yapmayan ve erkek iktidarına boyun eğmeyen feminist kadınların artacağı düşünülüyor. Bu nedenle
kadınların “gerektiği” kadar eğitim alması toplumsal olarak daha kabul görüyor.” (K2)

SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu araştırma, farklı üniversitelerde lisansüstü eğitim gören kadın öğretmenlerin lisansüstü eğitim
yapma sürecine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Araştırmaya katılan kadın öğretmenlerin,
lisansüstü eğitim yapma nedenleri Kişisel Gelişim, Akademik Kariyer, Mesleki Gelişim ve Tayin olarak
belirtilmiştir. Araştırmaya katılan kadın öğretmenler, lisansüstü eğitimi kendilerini geliştirmek, meslekleri ile
ilgili yeni şeyler öğrenmek, monotonluktan uzaklaşmak ve akademik hayatın içinde yer almak için bir adım
olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Bu sonuçlardan anlaşılacağı üzere kişisel gelişim lisansüstü eğitim yapma
nedenleri içerisinde çok önemli bir yer tutmaktadır ve alınan eğitim kişinin kendine yatırımı olarak
değerlendirilmektedir. Lisansüstü eğitim yapmada bir diğer neden tayin olarak ifade edilmiştir. Öğretmenler
2013 yılına kadar lisansüstü eğitim nedeni ile özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme
isteğinde bulunabiliyorlardı; ancak 30. 08. 2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Millî
Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik’ ile öğrenim özrü tayinleri yürürlükten kaldırılmıştır (Resmi Gazete, 2013).
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Araştırmaya katılan öğretmenler lisansüstü eğitim yapma kararlarında karşılaştıkları destek ile ilgili
olarak özellikle aile ve/veya eşlerinden destek gördüklerini ifade etmişlerdir. Çelikten’in (2005) erkeklerin ev
işleri ve çeşitli nedenlerden dolayı eşlerinin kendilerinden daha fazla evde bulunmalarını istedikleri ve
kendilerinden daha fazla ücret alan, daha başarılı ve zeki eşler istemedikleri görüşünün aksine araştırmaya
katılan evli kadın öğretmenler aileleri ile ilgilenmekte ve eş-anne-öğrenci rollerini dengelemekte zorlandıklarını
ancak bu süreçte eşlerinden çok fazla destek gördüklerini vurgulamışlardır. Yaşadıkları engeller konusunda
görüş bildiren öğretmenler, ders programlarını ayarlama, derslere gidebilmek için izin alma konusunda
çalıştıkları ve bağlı bulundukları kurumlar bazında birtakım sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Çelikten’e
(2004) göre nüfusun yarısını oluşturan ve gelecek kuşakların yetişmesinde temel roller üstlenen kadınların
eğitimi; bir taraftan onların statülerinin yükseltilmesini ve kalkınmaya daha fazla katılımlarını sağlarken, diğer
taraftan da bu hızlı değişikliklere uyum sağlanmasında önemli bir önkoşuldur. Daha iyi eğitilen öğretmenlerin
daha verimli çalışacakları ve gelecek kuşakları daha iyi yetiştirecekleri varsayımı ile günümüz koşullarında
bilimsel verilere ulaşacak, eleştirel düşünme becerilerine sahip, kitleye etkin hitap edecek uzman öğretmenlere
ihtiyaç duyulmaktadır. Köksalan, İlter ve Görmez’ e (2010) göre, öğretmenlik mesleği kendine özgü ilke ve
uygulama yöntemleriyle profesyonel statüde bir meslektir. Bundan dolayı öğretmen yetiştirmenin her şeyden
önce sağlıklı bir sisteme dayandırılması ve bu mesleğin lisansüstü eğitim imkânlarından daha fazla
yararlanılması gerekir Bu nedenle, lisansüstü eğitim yapan kadın öğretmenlerin bu çabası önlerine engel
çıkarılmak yerine desteklenmeli ve takdir edilmelidir.
Araştırmaya katılan kadın öğretmenler lisansüstü eğitime giriş sürecinde hazırlığın önemli ve gerekli
olduğunu, çeşitli kaynak taramaları yaptıklarını, alanla ilgili kuramsal kitaplar okuduklarını ve ilgili sınavlara
aylarca çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar göstermektedir ki, lisansüstü eğitim almak katılımcılar
açısından bilinçli bir tercihtir ve bu sürece hazırlanırken üniversite ve programlar ile ilgili araştırma yapmak,
alan içi ya da alan dışı olsanız da alan yönelik okumalar yapmak ve yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlara
çalışmak gerekli ve önemlidir. Öğretmenler ayrıca lisansüstü eğitimi akademik olarak değerlendirirken,
okudukları ve yaşadıkları il farklı olduğu için ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını, bu nedenle aynı gün içerisinde
mümkün olduğunca fazla ders alarak kendilerini zorladıklarını ve bazı derslerin de beklentilerini
karşılayamadığını ifade etmişlerdir. Diğer taraftan, bu süreç eleştirel yaklaşımın öğrenildiği, akademik çevre ile
ilişkide bulunulan ve kişisel gelişime katkı sağlayan bir öğrenme fırsatı olarak da değerlendirilmiştir.
Araştırmaya katılan öğretmenler, lisansüstü eğitim süresince okuldaki işlerini yürütme konusunda çok fazla
sorun yaşamadıklarını, aksaklığa neden olabilecek her türlü davranıştan kaçındıklarını, iletişimlerinin ve
enerjilerinin yükseldiğini ancak zaman zaman öğretme-öğrenci rollerini dengelemede sorun yaşadıklarını
belirtmişlerdir. Öğretmenler ayrıca bu sürecin eş-birey olarak özel hayatlarına ket vurmadığını hatta olumlu
katkısı olduğunu belirtirken, eş-anne olarak problem yaşadıklarını, eş ve çocuklarına yeterince zaman
ayıramadıklarını ve bu durumdan rahatsız olduklarını ifade etmişlerdir.
Son olarak, araştırmada kadın öğretmenlerin, toplumun kadınların lisansüstü eğitim yapmasına bakış
açısı ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Öğretmenler, toplumun özelikle kendi çevrelerinin lisansüstü eğitime
kadının eğitim alması boyutuyla nispeten olumlu baktığını ancak genel yaklaşımın olumsuz olduğunu
belirtmişlerdir. Kadın öğretmenler, alınan eğitimin seviyesi ne olursa olsun onları toplumsal cinsiyet rollerinden
dışarı çıkartamadığını, toplum ve meslektaşları tarafından zaman kaybı olarak adlandırılıp gereksiz
bulunduğunu, mesleki olarak bir motivasyon kaynağının olmadığını, iş yaşamlarında zorluk çıkaran,
ayrımcı/aşağılayıcı söylemlerde bulunan idarecilerle karşılaştıklarını ve toplumun büyük çoğunluğunun
lisansüstü eğitimin anlamını bilmediğini ifade etmişlerdir. Ayrıca lisansüstü eğitim yapan kadın öğretmenlerin
süreç içinde yaşadıkları deneyimleri aktarması lisansüstü eğitime başlamayı düşünen tüm kadınlara örnek teşkil
edecek ve yol gösterecektir. Çünkü tecrübelerle öğrenme, problem odaklı öğrenme geçiş dönemlerinde
öğrenme, önceki deneyimlerin kişide eleştirel düşünmeyle zihninde oluşturduğu yansımayla ve zamanla
etkileşim halinde olunan sosyal süreçlerle gerçekleşmektedir (Ewert, 1998).
Kadın öğretmenlerin eğitim sistemi içerisindeki yerleri ve başarıları göz ardı edilemez bir gerçektir. Ancak,
kadınların eğitim alanında yüksek oranlarda görev alması onların erkeklerle eşit haklara ve şartlara sahip olduğu
görüşünü destekler nitelikte değildir. Toplum, çevre ve aileleri tarafından desteklendikleri ve kadın
kimliklerinden ayrı düşünüldükleri takdirde öğretmen-anne-eş rollerinde son derece başarılı olan kadın
öğretmenler lisansüstü eğitim süreçlerinde de öğrenci olarak aynı başarıyı sergileyeceklerdir. Yeter ki cinsiyet
ayrımcılığına maruz kalmadan erkek meslektaşları ile eşit koşullarda sürece başlayabilsinler ve devam
edebilsinler. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle “İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins
insandan oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü
ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin? Bir
toplum cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya
zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurun
sonucudur. Bizim toplumumuz için ilim ve fen lazım ise, bunları aynı derecede hem erkek hem de
kadınlarımızın iktisap etmesi lazımdır.’’
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MONTESSORI - MULTICULTURAL EDUCATION AS EDUCATIONAL CHOICE
Marieta PETROVA1
Abstract
Multiculturalism and innovative approaches in education bring out very significant and important questions. One of them is
what kind of education is needed in this world of many nations, different cultures, religions, moralities, ethnic group, beliefs,
tastes and needs? Is it multicultural education, as education that recognizes the cultures of diverse people, or a common
education for all, which can help bridge our differences and promote a common core of values important for all citizens?
To know what kind of education we need is to need to know what kind of citizens we are educating, or we want to educate. We
need honest answer of another question, are we educating citizens with common understanding of the public good based on a
common curriculum and common education? Or in reality, are we educating citizens with primary commitments to their
particular cultural, political, ethnic, and religious understandings of the good?
The answers are given by Dr. Maria Montessori. According to Montessori, if education continues only to transmit knowledge,
the problem is going to be unsolved, and there will be no hope for the world. Scientific inquiry into human personality can lead
to salvation, and will have psychic entity in the child, a social group of immense size, a real world power rightly used. If
salvation and help is from the child it is for the child as a constructor of the man and society. The child is gifted with an inner
power which can guide us to luminous future. Education should no longer be imparting of knowledge, but a new path, seeking
the release of human potential.
Key Words: Montessori education, multicultural education, educational choice

MONTESSORY MULTICULTURAL TEACHING PHILOSOPHY
Montessori teaching philosophy is not a method of teaching which is beneficial just for some children. Maria
Montessori built her ideas on commonalities present in all human beings regardless of differences in intelligence,
learning styles, culture, and background. The tendency of all human beings is to explore, to speak, to orient
themselves, to strive for perfection, and to repeat activities until perfection. She compliments the universal qualities
of all children and provides the necessary freedom for the differences that makes every child a unique individual.
Maria Montessori believed in the spirit of a child and in the spirit of human beings. She is a gift of humanity in a
revolutionary understanding of the process of development of moral intelligence in a child. Her perception of a child
is: “Children have an anxious concern for living beings, and the satisfaction of this instinct fills them with delight. It
is therefore easy to interest them in taking care of plants and especially of animals. Nothing awakens foresight in a
small child, who lives as a rule for passing of the moment and without care for morrow, so much as this. When he
knows that animals have a need of him that little plants dry up if he does not water them, he binds together with a
new thread of love today’s passing moments with those of the morrow”. (Maria Montessori, The Discovery of the
Child, New York, 1973, p.71.).
In regard to the teacher Montessori wrote: “Montessori teachers are not servants of the child’s body, to wash, dress
and feed him – they know that he need to do these things himself in developing independence. We must help the child
to act for himself, will for himself, think for him-self; this is the art of those who aspire to serve the spirit. Here is the
child as he should be: the worker who never tires, the calm child who seek the maximum of effort, who tries to help
weak while knowing how to respect the independence of others, in reality, in true child”. (Ibid., p.88-89.)
Montessori is not about “the teaching method”, it is about the development of the human beings to their fullest
potential, human beings with an awareness of self in relation to society, not solely in vision and ideal, but rather in
how to provide the environment that actually allow for this potential, encourage it, nurture it, protect it, honor it,
environment for development, evolution and growth of the child and the future.
Every child has the potential to grow into a moral and responsible adult. Our society indicates that what we are
doing for the children in all social groups is not enough and this is tragic. Far too many children are somehow
missing the basic lessons of life that most parents desperately try to “pass on” to them. And in fact when we
consider the young child, we are often confused about how exactly to do this. Is morality passed on in words, in
actions, by examples? Is it passed with means of freedom or discipline? Is it passed on in the home, in the school, or
1
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in society? And when does this „passing on” begin? At the age of six, ten, eighteen, twenty-one, or rather at the age
of one, two, and three? Are we aware that the young child of this age is already being „passed on”? He is already
making moral choices, constructing his moral character. Is the two year old child shown firmly that food is not to be
thrown all over the kitchen? Is the three year old child shown that his coat is his responsibility? Is the four year old
child expected to speak politely to the other children and adults with whom he comes in contact? Is the five year old
child encouraged to resolve conflict peacefully and creatively? Is the three year old child already developing his will
or not? What choices are we giving him? How are we enabling him to develop his will? What opportunities are we
giving him to make human choices, to develop his moral character? Only through his own actions can the child
develop morality. Morality exists as a matter of choice. And one day each child will have to make choice of his own,
a choice of compassion or selfishness, one of generosity or greed, one of love or hate. And the only thing that will
guide him at that moment of his independent choice is the sum of all the choices he has had.
Maria Montessori made a profound discovery about the child. She realized that this freedom to choose moral action
must be present in the child’s life at all times, in the home and in the classroom. She directed that the classroom
offer and protect these opportunities for choice and development. Each aspect of the Montessori classroom serves
the development of the moral of the child. Hence it is more a preparation for life, than a method of education.
So an answer to the question what is Montessori in just few words, may be compassion, generosity, beauty, grace,
joy.
Multicultural Montessori schools
Montessori Multicultural Schools (like Pauline Multicultural Montessori School, state licensed private school and
day care, member of Michigan Montessori Society and American Montessori Society) are dedicated to the education
of children and achievement of academic excellence. They have a special interest in the multicultural education,
including foreign language, art, and culture. This commitment to multicultural and multilingual education is
reflected in the school staff, curriculum and program. The Montessori approach spans the developmental spectrum
from birth through the completion of high school. Montessori Multicultural Schools are open to every child,
regardless of the child’s physical cognitive, social, or emotional level and is committed to providing the same
quality education and opportunities for Multicultural exposure. In fact research on early childhood development
demonstrates that the ability to acquire more than one language, bears no relationship to IQ, children with
developmental delays in speech can still learn foreign languages.
Educational goals of Montessori Multicultural Schools are:
 To provide the child with a quality early education gained through independent study, exploration, and
inquiry, also to prepare the child for higher education challenge.
 To develop the child as an individual competent in all areas of life: language, math, geography, science, art,
sensorial, and practical life.
 To create an environment where children can develop an interest in and appreciation for multicultural
environments, including different cultural practices, beliefs, lifestyles, and language.
 To foster the characteristics of cooperation, order, coordination, independence, creativity, and
understanding.
 To expose the child to a variety of events including language conferences, art and dance programs, cultural
celebrations, educational field trips, and other social activities.
 To actively involve the parents in the child’s educational program through classroom observation,
volunteer activities, parent – teacher conferences.
Tendencies of each individual age group and child:
Cultural Studies
 Geography
 History
 Science
 Environmental Studies
In the Children’s House: The „absorbent mind period”
 A child becomes all of their impressions taken in from the environment. This is time to casually introduce
these experiences, experientially and sensorial.
At the Children’s House level
 If a child can imagine a fairy and a fairyland, it will not be difficult for him to imagine America.
At the elementary level
 Exploring society and the world
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 What is right and wrong?
 How did everything come to be?
 Questions about religion
 Roles in society
The study of humankind
Pilgrims and Wampanoag’s – Integrated Study
 Literature
 Music
 Art
 Physical
 Geography of Mass
 Social Integration
 Technological Advances
 Land and Sea Resources
 Basic needs of people
 Flora and Fauna
 Pilgrims and Wampanoag
Fundamental Needs
 Spiritual
 Nutrition
 Shelter
 Transportation
 Clothing
 Defense
Montessori Model United Nations in the Middle Schools
 Focus on peers
 Moral development continues
 Questioning of values and social constructs
 Wants to be productive in the community
 Working on self-image
 Sensitive and caring
 Ready for abstract thinking
Pen pals
 The Arts and Creative Expression
 Literature
 International Peace Day
 Community Service
 Guest speakers
Celebrating Multicultural Day
Gaining a better appreciation for culture all over the world can be an exciting venture, and Desert Garden
Montessori has been spreading the love of cultural diversity through its annual Multicultural Day. The morning
events are held in the school’s courtyard where parents are invited to see their child represent their cultural
background with pride, along with gaining respect for their fellow friend’s heritage. Montessori is about the whole
world and the globe, the differences. Yet we are the same. So many different countries but the mission is one.
During Multicultural Day parents are asked to put a pin on a world map in the school’s lobby, to show where their
family comes from. Inside the courtyard children walk around waving flags from their family’s homeland, and sport
heritage sashes. The heritage sashes are a family project which requires each student to go home and make them
with the family, thus gaining knowledge about where they come from. It’s a home – learning assignment about
celebrating where they come from, so it starts a dialogue on where they are from. Multicultural Day offers the child
with the possibility to be open to different cultures, and learn how the cultures interact with one another. Parents also
join in on the fun by bringing different dishes, which are most common in their homeland.
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CONCLUSION
Montessori teaching philosophy is not a method of teaching which is beneficial just for some children. Maria
Montessori built her ideas on commonalities present in all human beings regardless of differences in intelligence,
learning styles, culture, and background. She compliments the universal qualities of all children and provides the
necessary freedom for the differences that makes every child a unique individual. Maria Montessori believed in the
spirit of a child and in the spirit of human beings. She is a gift of humanity in a revolutionary understanding of the
process of development of moral intelligence in a child. Montessori is not about “the teaching method”, it is about
the development of the human beings to their fullest potential, human beings with an awareness of self in relation to
society. Hence it is more a preparation for life, than a method of education. Montessori is about compassion,
generosity, beauty, grace, joy.
Montessori Multicultural Schools have a special interest in the multicultural education, including foreign language,
art, and culture. This commitment to multicultural and multilingual education is reflected in the school staff,
curriculum and program. Montessori Multicultural Schools are open to every child, regardless of the child’s physical
cognitive, social, or emotional level and is committed to providing the same quality education and opportunities for
Multicultural exposure. Montessori has been spreading the love of cultural diversity through its annual Multicultural
Day.
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FEMALE WEDDING SONGS FROM THE VILLAGE OF SIMNICA NEAR GOSTIVAR
Mujaser ILJAZİ1
Abstract
The goal of this paper is to record and archive a video collection of musical folklore, as well as to acquire theoretical and
practical experience in the preparation of a research paper. The region chosen to record the songs is a mountain village, located
15 kilometers southwest from Gostivar. Female singers are recorded with the use of an exploratory approach. The collection
contains panoramic, spoken and musical materials. The paper presents a catalog of 39 female wedding songs. The material of
our research is far away from the city, to be more specific, it is a natural environment with a unique tradition. If research
projects related to music sciences were based exclusively on audio in the past, today's research project cannot do without digital
video technology. The data are inserted in IRAM’s catalogs for musical folklore and informants.

INTRODUCTION
Digital recording, archiving and cataloging are one of the best ways to preserve and identify the cultural heritage of
a region. Therefore, the subject of many works from various scientific fields written in the past decade is digitizing
and cataloging the recorded material. The culture testifies about the past and present.
In the past few years, many works that deal with cultural music traditions of the Albanians in Macedonia were
created. Several of these works belong to ethnomusicology: wedding customs in the region of Skopje and Debar (
Ejupi 2008 , 2011), polyphonic singing in Prespa ( Mehmeti , 2011), but the musical culture of the Albanians is
explored in the framework of musicology ( Alimi 2011 ) and music education (Alimi 2009) etc.
A special place among these works take Valon Krueziu’s papers dealing with recorded music performers in the
Albanian Macedonian Radio Television (Krueziu 2006, 2008).
Significant data about the musical culture of Albanians appear in the paper for wedding customs in Macedonia in the
21st century (Dimitrijevski 2008). This paper determines the musical culture of the students from first grade in
Skopje (Kolarovski 200) and the digital media and music culture of the teens in Skopje (Jordanoska 2010).
Despite this effort is made to musical tradition in villages in the mountainous area Karadak ( Rexhepi 2010 ) .
All listed papers incorporate digitization and cataloging footage. Accordingly, our work is related to making music
video collection material. If research projects related to music sciences were based exclusively on audio in the past,
today's research project cannot do without digital video technology. Most modern digital cameras have outstanding
sound characteristics (frequency of 48 KHz and a resolution of 16 bit), economically accessible as never before,
quickly and easy to use, and at the same time they are becoming smaller and lighter.
The basic criterion for selecting the region for our research was for it to be sufficiently away from the city, to be a
specific natural environment with a unique tradition. The search for the original region that still practices old
customs, followed by folk music brought us to the village of Simnica in Gostivar . The village of Simnica, according
to our findings, in recent decades has been visited by researchers from the field of music culture. It is a hilly
countryside, which is sufficiently separated from the town of Gostivar, as a basis for the assumption that there is still
an old tradition that has not been completely erased.
Once the first contact with the inhabitants of this village was established, we found that we could record the material
related to the vocal tradition, and specifically the female vocal tradition that is part of the wedding rituals in the
village. The village residents own instruments, but lack instrumental music practice. Only the tambourine appears as
an instrument of the female backup groups.
Given that today people hire professional wedding bands, our sample of vocal music was limited exclusively to the
period before the wedding takes place, and songs that women sing during circumcision, the engagement night,
singing about the bride and the groom, as well as songs that are sung before and after the wedding night . Here it
should be said immediately that the research and recording of the collection is made with e-approach. In this way we
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came to the subject of our research: making video collection of women's wedding Songs from the village of
SIMNICA, Gostivar in 2010.
Making Video Collection of the vocal music tradition in this village has a double meaning: on one hand it preserves
the existing musical tradition in the village, and on the other hand results in experience in digitization of the cultural
heritage in the development of theoretical work, analyzing the collected materials. The paper consists of four
chapters: the first describes the village, the second is represented in the recording process of the collection and its
archiving, the third chapter refers to the melografication of wedding songs, and the fourth chapter presents how the
digital catalogs are made, and the distribution of important fields.
DATA SIMNICA
1.1. Data sources
In search of data related to the village of Simnica and its surroundings, we found very few sources. The only written
sources, which are kept in the Municipality of Gostivar, refer to its geographical location and the population.
1.2 . Geographic and demographic data
Simnica (Simnica) is a village which belongs to the Municipality of Gostivar. Located 15 kilometers southwest of
the town of Gostivar, near Mount Ahishte (Ahishtë), near the place where Palm has a source of water. The village is
mountainous and hilly and the soil is fertile.

Fig. 1 Villages near Gostivar and Lake Mavrovo.
According to Samet Husseini, the village of Simnica has 6 parts 4 of which are called by the names of the families
Qjikajve, Hasët, Ketasit, Doqet. According to him until 1945 the village had 90 houses and 900 inhabitants. The
period 1950-1990 was characterized by migration of the population from the village to the town of Gostivar. Today
the residents of Simnica occupy around 450 houses in Gostivar. Today the village has about 82 houses, or families
residing in the village. Today the village has about 600 inhabitants most of whom work in Italy" (Iljazi 2011).
The village can be divided into three parts (Fig. 1) connected with a street, which is cemented to the middle and it
has stone remains. The village has electricity and water. A majority of the houses have satellite television, Internet,
radio and telephone. All families have a computer, satellite TV, radio, audio systems, phones, mobile phones.
In the village, at the time of the survey, there were the following buildings: a primary school, a clinic, two mosques,
a shop, a tea house, a traditional restaurant and a Municipal Office / Local Community. The old mosque was built
after the Second World War, while the new mosque was built in 2010. The school in Simnica is an affiliate of the
primary school “Ismail Kemal" from Gostivar
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1.3. Historical Data
One of the central buildings in the village is in the school, which receives historical data from Zilfi Emri. He wrote:
" This village has a sad history and a beautiful panorama ... "
" Afterwards, in Bitola, the people from Simnica were as dumb and deaf ...
Until the ... September 1, 1945 by decree of the Committee of Gostivar, headed by Sally Lisi (Sali Lisi), received a
task Simnica, as in other Gostivar villages to open school in Albanian language, with the teacher Muharrem Shabani
(Muharem Shabani) that with the advent of Simnica convened a gathering of villagers and began to criticize.
At the meeting there was a man who was named Uncle Murat (mixha Murat), old, short and a quiet humanist who
spoke little, but wisely. He took the stand and said: Official.

2 Photograph of the old school "Alchi Condi " made by Samet Husseini in 2000.
- Oh, peasants, there is no other way to do this but thank God that we are opening a school in our village, because
we become literate, we will hand it down from one generation to another, all we need is a man who can read. So I
will live in the barn and give my house to become a school.
This way, the first school was opened, in which there were two departments, and most of the students were girls and
another teacher was brought, Nezir Neziri (Nezir Neziri) and the school started to work in two shifts. From noon to
night the school worked with a group of adults after they had returned from the fields and mountains. The class was
held only with a black box (15 x 20 cm), without pencils, notebooks and the teacher had only examples. There were
no desks, no chairs, but the children were bringing chairs from home. My grandfather Hysni Emri (Hisni Emri) was
a craftsman who made benches and chairs for the students. Name any school Alchi Condi (Alqi Kondi). To date the
school has produced many teachers, professors, nurses, artists, journalists, doctors and other professions, including
the mayor of Gostivar, MA Zenku Enver (Enver Zenku), the family of Uncle Murat produced over 20 scholars.
"(Emri 2010b).
We gathered data about the first school in Simnica from Samet Husseini: "In this village there was no school. In
1945, on the initiative of the Ministry of Education a school opened and it is the first school Elmazi Murat (Murat
Elmazi) who willingly allowed his house to become a school for the residents of Simnica. Since then, this school has
produced 8 PhDs, more than 15 professors and 6 doctors" (Iljazi 2011).
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1.4. Traditions
We gathered data about the old customs in the village by doing interviews with Samet Husseini. According to him,
the girls of Simnica celebrated Spring Day by going out to the meadows, singing and gathering ants, as the symbol
of prosperity for the family. The St. George's girls took to the hills and rolled on the ground as a symbol of hair
growth. I decorated butimot (U.S. processing milk) with flowers for fertility " (Iljazi 2011).
Samte Husseini also described a part of our wedding custom Simnica:
" Taking the bride (Marja e nuses)
It suited the wedding guests and drums. Upon entering the village, two boys were standing with a flag, singing the
song of Hasan Aga of Simnica. We waited respectfully, smoking tobacco and drinking coffee. The bride came with
her family. She was wearing a black veil and came on a horse. The relatives of the bride then handed her over to the
groom's relatives who took the reins of the horse. The family of the bride said: "Our blood, our blood, our blood,
your namuz”. At that moment the bride was taken to the men's side.
The arrival of the bride (Zbritja e nuses). When the bride arrived in the yard, the people took a boy and sat him in
her lap. The girls around her sang provocative and lively songs. The bride was given two loaves of cornbread. After
she got off the horse, she was taken to a room where she and the groom saw each other for the first time" (Iljazi
2011).
Samet Husseini also described and named the collection Men's Room:
"The visitors who come to Simnica are welcomed by hospitable villagers. At night in the late hours, men gathered in
the house of the host where they spent all night singing songs and playing games with the cup. These types of
gatherings of men are called Men's Room (odaja e burave) "(Iljazi 2011 ) .
II
RECORDING , STORAGE AND Annotations collection
Given that the researcher is connected to the selected village of Simnica, most of the information related to the
region of research, its life and musical culture were known. In this phase of the research concerning the introduction
of environment had absolved the transferred immediately to prepare for recording.
2.1. Preparation for recording
First contact was made with recording and Selim Lirka Saliji, they explain what is required of them, they agreed to
collect people who will perform traditional songs and agreed on the date of recording.
Then, contact was made with the family Miftari by Mahir Miftari .
Both families live in the village of Simnica and have houses in Gostivar where they live during the winter.
2.2. Period of recording
Data collection about the songs and performers took place along with the shooting. Filming took place on the 10 and
12 January 2010.
2.3. Tech shooting
All recordings were made with a professional digital camera Panasonic NV-MD 10000 DV format in Standard
Definition (SD) with 16 bit resolution audio. Three tapes were recorded. The filming was carried out by the
researcher. The Whistleblowers collection was recorded exclusively with static shots with an eye the whole body of
each newsletter to be covered.
Fourth recording by families
Filming was carried out in the homes of two families of Simnica.
The first recording was in the family Saliji and the second in the family Miftari.
5th Copy and storage collection
The collection of three tapes was transferred to hard drive format. Mov being its first copy.
6th of Annotation. Mov files
Footage of the three tapes while transferring the hard drive was split in 6. Mov files that were annotated in a way 011, the first segment is the number of the tape, and the second part is under the tape.
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III
MELOGRAPHICS
Materials from the music video collection l were melograficated with the use of the software Sibelius.

IV
Cataloging music material
The original collection, as you can see in the table, the annotation material includes panoramic and spoken material.
These materials only have informative meaning regarding our work, so they were not included in the cataloging.
This part of the paper will show the cataloging of music materials (female wedding songs from the village of
Simnica ) from the video collection, which will make distribution of important fields of digital catalog with female
wedding songs and digital catalog with performers.
Cataloging was carried out by making a copy of the collection on a hard drive, or refers to the duration. Mov files.
4.1. Establishment of digital catalogs
4.2. Catalogue of female wedding songs
4.2.2. Original recording
4.2.3 . Content and Author
4.2.4. Performing composition, age and structure
4.2.5 . Function
4.2.6 . Range mostly
4.2.7 . Per unit and counting
4.3. Catalogue of performers
The catalog contains 10 female singers, who at the time of recording of the collection were aged 15, 16, 17, 19, 19,
20, 20, 21, 21 and 42.
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FINAL REVIEW
The conclusion of this paper presents a summarized display of the previous four chapters through which the
collected data were presented about the studied region, recording and storing video collection, melograficated
musical materials and their cataloging.
The purpose of the paper was to record and archive video collection of folk songs and to acquire theoretical and
practical experience in the preparation of a research paper. The selected region is a mountainous village, located 15
kilometers southwest of Gostivar.
The paper consists of four chapters, of which:
- The first chapter presented the village of Simnica and its geographic, demographic and historical data and data
about the village customs and music culture. When it is presented and the sources of data for this village.
- The second chapter presents the procedure of recording, storage and annotation of the video collection. Ten female
singers were recorded with an explorative approach to the interior or two houses in Simnica in the period 10 to 12
January 2010. A professional digital camera Panasonic NV-MD 10000 was used and 3 tapes were recorded in DV
format in Standard Definition (SD) with 16 bit resolution audio. The collection was transferred to a hard drive, and it
was turned into a DVD. The collection is stored in the researcher and IRAM. The annotation collection was at 6.
The Mov files had panoramic shots, music and spoken material.
- The third chapter presents the process of melografication that was used, processed by the program Sibelius.
- The fourth chapter presents the process of cataloging the musical material from the collection and distribution of
the most important fields of cataloging. When finished cataloging undertaken IRAM - Conn catalogs for music and
folklore performers. The cataloging was created by using the software Microsoft Excel.
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EFFECTIVE CLASSROOM MANAGERS ARE MADE: NOVICE AND EXPERIENCED
TEACHERS’ PERSPECTIVES ON “WITHITNESS” AND “CLASSROOM RULES” IN
CLASSROOM MANAGEMENT
ETKILI SINIF YÖNETICISI YETIŞTIRILIR: TECRÜBELI VE TECRÜBESIZ
ÖĞRETMENLERIN SINIF YÖNETIMINDE “FARKINDALIK” VE “SINIF KURALLARI”
İLGILI GÖRÜŞLERI
Mustafa Onur CESUR*

Abstract
Classroom management has been a primary concern of teachers from the moment they start teaching profession. On the other
hand, characteristics of an effective classroom teacher are obvious, and with training and awareness of classroom management
strategies, teachers’ behaviors can change. This study aims to illustrate that teachers can acquire certain skills and techniques
throughout their teaching profession and experiences. In order to reveal that assumption, novice and experienced teachers views
on classroom rules and withitness have been described. The participants were 121 ELT teachers from public and private
primary and secondary schools in İstanbul and answered a questionnaire which reveals teachers’ perspectives on withitness and
classroom rules. Experienced teachers reported to be using classroom management techniques which novice teachers would not
use at all. As a conclusion, novice teachers should be informed about the methods of using classroom management techniques
of withitness and classroom rules in teaching.
Key Words: Classroom Management, Effective Teaching, Teacher Training

Öz
Sınıf yönetimi öğretmenlerin mesleğe başladığı andan itibaren başlıca korkularından biri olur. Diğer yandan, etkili sınıf
yöneticilerinin özellikleri bellidir. Eğitim ve sınıf yönetimi stratejilerinin farkındalığı ile öğretmelerin bu davranışları
değiştirilebilir. Bu çalışma, öğretmenlerin sınıf yönetimi beceri ve tekniklerini öğretim hayatları boyunca ve deneyimleri ile
kazanabileceklerini göstermeyi amaçlamaktadır. Bu savı kanıtlamak için tecrübesiz ve tecrübeli öğretmenlerin sınıf kuralları ve
farkındalık teknikleri konusundaki görüşleri araştırılmıştır. İstanbul’daki devlet ve özel okullarda çalışan 121 yabancı dil
öğretmeni araştırmaya katılmıştır. Katılımcıların cevapladığı anket öğretmenlerin sınıf kuralları ve farkındalık konusundaki
düşüncelerini açıklamaya yöneliktir. Tecrübeli öğretmenler, tecrübesizlerin hemen hemen hiç kullanmadığı bazı sınıf yönetimi
tekniklerini kullanıyor olduklarını ifade etmişlerdir. Sonuç olarak, tecrübesiz öğretmenler sınıf yönetiminde sınıf kuralları ve
farkındalık teknikleri hakkında bilgilendirilmelidirler.
Anahtar Kelimeler: Sınıf Yönetimi, Etkili Öğretmenlik, Öğretmenlik Eğitimi

1. INTRODUCTION
Classroom management is one of the critical issues and key concern for teachers from the moment they start
profession. It is widely accepted that the successful teachers are the ones who can both teach effectively and manage
classrooms effectively. However, most teachers understand classroom management as only establishing discipline
and rules in the classroom. But classroom management cannot be limited to disciplinary measures and the control of
misbehavior. It is rather teachers’ having certain roles to perform functions like choosing appropriate instructional
strategies, taking necessary measures for curriculum to facilitate learning and designing learning environment to
achieve effective teaching. Moreover teachers need to possess communicational and effective teaching skills. They
have to obtain students’ cooperation and involve them in instructional activities. All the aforementioned elements
make up the foundation for effective classroom management, so that effective learning will take place.
The systematic study of effective classroom management is a rather recent field. In meta-analysis of classroom
management researches it has been pointed out that four general components of effective classroom management are
rules and procedures, disciplinary interventions, teacher-student relationship and mental set (Marzano, 2003:5).
The design and implementation of classroom rules and procedures is the most obvious element of effective
classroom management. For teachers, classroom rules and procedures are a way of formalizing behavioral
expectations from students (Zabel and Zabel, 1996: 167). Thus effective teachers do not keep their students guess
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instead they explicitly express their expectations with their students. It should also not be forgotten that simply
stating rules by the teacher has little effect on students. Teachers should make sure that students understand and are
committed to the rules. And Zabel and Zabel (1996: 168) state that rules should be established together with whole
classroom. Teacher should be the facilitator or the leader and help students define and clarify the rules. When
teacher involve the students to the rule-development process and ask them the reason why the rules are important, he
would find the students are more concerned with fairness, equity and consistency. They would also assume
responsibility for following the rules.
A procedure is not very different from a rule in defining behavioral expectations but a procedure communicates
expectations for specific behaviors (Evertson, Emmer and Worsham, 2003). Procedures are routines that encourage
group process, promote efficient use of time and reduce the uncertainty and anxiety when students do not know what
is expected of them. Unlike rules, procedures are usually spoken. They describe the processes reacted to classroom
activities. Students should also participate in developing procedures.
For example, a teacher can establish the rule “respect others and their property”. This single rule expresses many
expected behaviors. The same teacher can also set up procedures for collecting homework, returning late work,
participating in class discussions etc.
Another component for effective classroom management is mental set. Langer (1987) explains that the concept of
mental set resembles to the structure of “mindfulness” in psychology. It involves a sense of situational awareness
and a conscious control over one’s thoughts and behavior relative to that situation. Therefore the mental set
necessary for effective classroom management needs teachers to possess a mindful awareness regarding their
“withitness” and “emotional objectivity”
In broad sense, withitness means being aware of what is going on in the classroom and communicating to the
students that you are aware (Kounin, 1983). In other words, withitness is the teacher’s characteristics of what is said
to be having eyes in the back of his/her head. Teachers frequently do not notice or intervene to stop a relatively mild
behavior which later becomes a more serious problem. This misbehavior may directly or indirectly disturb other
students. A withit teacher is the one who is aware of the potential distraction of initial misbehavior before it distracts
others.

2. BACKGROUND
In this part of the study, the researches done are to be presented. Logan (2003) in her descriptive study titled as
“Classroom Management: Techniques, Policies, Procedures, and Programs to Ensure that Discipline "Rules" in
Your Classroom” prescribed an effective disicipline program where students are taught self discipline, classroom
rules and procedures. The researcher offers eight steps for teachers having problems with the whole classroom. She
also focuses on classroom procedures, meeting students’ needs, second chance discipline programs and ten
techniques for better classroom discipline.
In another study, Lim, Teo, Wong, Khine, Chai and Divaharan (2003) focused on classroom management issues
which create a conducive environment to facilitate the effective integration of ICT in the schools. The authors
researched how the issues such as availability of ICT resources, establishment of rules, division of labor among
participants influence students’ behaviors. They found that pupils are more likely to be task-oriented, reflective and
to engage in higher order thinking.
Still another study on classroom and procedures was entitled as “Enhancing classroom management through
proactive rules and procedures” (Mcginnis, 1995). In this study, classroom rule- establishment and implementation
within a proactive management strategy was suggested. Characteristics of classroom rules, and their functions are
discussed. The study concluded that rules do not work alone and should be used together with a classroom
management plan.
Tanner, Bottoms, Feagin and Baerman (2003) in their study prepared a guidebook for classroom teachers so that
they can use various teacher-directed and student-centered strategies to increase students' involvement in and
responsibility for their own learning. The authors also discussed "Classroom Management" (e.g., establish concrete,
explicit, and functional rules and procedures; monitor and reinforce the rules; anticipate possible interruptions or
problems; and establish routines for transition periods). Then they suggested tips for classroom organization,
speaking with students, listening to students, classroom misbehavior, instructional strategies, and getting students to
work hard.
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Still another study on classroom management and rules is “Prevention and intervention for effective classroom
organization and management in Pacific classrooms” (Koki, 2000). The author concludes his study with a list of
questions that can guide teachers’ efforts in developing an effective classroom management system. He also
recommends some tips for promoting better organization and management in classrooms.
In the same way, Akın-Little, Little and Latini (2007) constructed a survey titled as “Teachers’ use of classroom
management procedures in US and Greece: a cross cultural comparison”. The researchers investigated teachers’
classroom management practices in US and Greece. In the survey are the questions regarding teachers’ use of
important classroom management principles such as classroom rules and management practices. The findings
showed that the teachers in two groups gave similar answers which indicate that teachers are reporting the use of
empirically validated classroom management procedures in relatively high frequencies.
In another study “Practical knowledge storage among pre-service, novice and experienced educators of students who
are deaf and hard-of-hearing”, researcher compared pre-service, novice and experienced teachers according to their
practical knowledge and adherence to classroom rules of practice and practical principles (Marlatt, 2004). For the
conclusion, no significant difference between pre-service, novice and experienced educators related to their
adherence to rules of practice about structuring lessons and lesson procedures. On the other hand, significant
differences were found for principles such as expectations for student achievement. The pre-service teachers had the
highest expectations and experienced teachers had the lowest.
For withitness, Irving and Martin (1982) partially replicated Kounin’s research findings regarding teacher’s
“withitness” in classroom management in their study.
In another study, Albrecht, Albrecht and Cohen (2012) made a literature review and outlined some core concepts
and practices associated with mindfulness and discussed studies analyzing the process of mindfulness teacher
training. The authors suggested that mindfulness has the potential to improve classroom management, teacherstudent relationships and instructional strategies. They proposed that to improve knowledge in mindfulness, a
critical synthesis and analysis of school-based mindfulness program is required.

3. METHODOLOGY

The classroom teachers should have knowledge and skills to perform effective classroom management. On the other
hand, it is thought that most classroom teachers are not aware of these skills and techniques but they only use their
experiences and the methods they had heard of and observed in their environment. Although characteristics of an
effective classroom teacher are obvious, what might not be clear is how you become an effective classroom teacher
in time.
The problem in this study is expressed as “What is the novice and experienced teachers’ perspectives on withitness
and classroom rules in classroom management?” The answer would give an idea about whether effective teachers
are born or made. With training and awareness of classroom management strategies, teachers’ behaviors can change.
This study aims to illustrate that teachers can acquire certain skills and techniques throughout their teaching
profession and experiences. In this study, in order to reveal that assumption, novice and experienced teachers views
on “classroom rules” and “withitness” have been described.
2.1. The research context and procedure
The data was gathered in fall semester of 2012-2013 Academic year. The questionnaire was administered to the
participants in randomly chosen state or private schools in Kadıköy province in İstanbul. The questionnaire lasted
ten minutes to answer. Before the administration the participants are given information about the purpose and the
function of the study. The subjects voluntarily participated to the study.
2.2. Participants
The target group of the study consisted of 121 English teachers teaching English as foreign language in different
secondory schools, high schools and prep classes of universities.
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Table 1. Demographic Information of Participants

Teaching Experience

Years

Percent

0-5 years

44

6-10 years

16

11-15years

17

16-20years

1

21- more

22

As seen in Table , 44 % of the teachers have teaching experience between 0 and 5 years, 16% of them have 6 to10
years, 17% of them have 11 to15 years , one percent of them have 16 to 20 years and 22 % of them have 21 or more
years of the teaching experience.
2.3. Instrument
In this study, a questionnaire with 31 items about teachers’ attitudes on Classroom Management was used. First 17
items were adapted from Kurumehmetoğlu’s questionnaire (2008) ‘The Attitudes on Classroom Management
Among EFL Teachers in Private and State Primary and High Schools’. It focuses on different aspects such as
‘teaching in large classes’, ‘body language’, ‘possible problems’, ‘managing constraints’, ‘teacher talk’ and
‘motivation’. Other questions were adapted from Soltay’s (2007) questionnaire on decision making skills of student
teachers, novice and experienced teachers. After reliability and construct validity checks three items were deleted
and in the final version of the questionnaire the number of the items was 28. In addition, the reliability check of the
present questionnaire showed a high value. Cronbach-alpha value was found to be 0,86. The analysis also showed
that there are eight factors in the questionnaire.
Teachers answer the questions on a four-point Likert scale: 4 (Describes me well) 3 (Describes me usually) 2 (
Describes me somewhat) 1 (Describes me not at all) .
Data analysis is done using the SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Sciences).
In the following, Table 2 shows the factors and the items related to “withitness” and “classroom rules”.
Table 2. The Items Related to “Withitness” and “Classroom” Rules in the Questionnaire
Factors

Items
Question 11, to find out when and where the teachers solve the disciplinary
problems.

Dealing with Possible Problems (Withitness)

Questions 29, to learn what the teachers do when the students are repeatedly
off-task.Questions 30-31, to find out how the teachers behave when they meet
with distruptive behaviors.

Classroom Rules

Questions 19-20, to learn whether the teachers come up with a set of
classroom rules.

In Table 2, the variable “withitness” can be explained in the factor “dealing with possible problems” in the
questionnaire. The factor has four related items. They are item 11, 29, 30 and 31. Item 11 is about finding out when
and where the teachers solve the disciplinary problems. Items 29 is about learning what the teachers do when the
students are repeatedly off-task. Items 30-31 are about finding out how the teachers behave when they meet with
disruptive behaviors. Items 19-20 are about classroom rules.
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4. FINDINGS
In this part of the study, factors related to “withitness” and “classroom rules and procedures” will be discussed. The
teachers who have 10 years or less experience of teaching are accepted as novice teachers. Teachers with 10 years or
more experience of teaching are thought to be experienced teachers.
In table 3 teachers responses on withitness have been presented.
Table 3. Teachers Responses on Withitness
Novice (0-10 years)

Experienced (11more years)

Item 11: I resolve the disciplinary problems outside of class time so that valuable

46 % agrees usually

class minutes aren’t spent on one student

67%

aggrees

completely

Item 29: When a student does not complete an assignment on time, I will assume

45%

that the student has a good reason.

completely

agrees

Item 30: When a student bothers other students, I immediately tell the student to

38

be quite and stop it.

sometimes

Item 31: When I have a student being disruptive in class, I ignore the behavior

35 % agrees usually

%

57 % does not agree at
all

agrees

and hope it stops without intervention.

70 % agrees usually

65 % does not agree at
all

When Table 3 is checked, 46% of the novice teachers usually resolve the problems outside the class but most of the
experienced teachers (67%) always prefer to do so. In the same way, when a student does not complete an
assignment on time, 45 % of the novice teachers think that the students have a good reason whereas most (57%)
experienced teachers do not agree on that statement. When a student bothers others, 38 % novice teachers sometimes
intervene the student and warn him/her. On the other hand, 70% of experienced usually tell the student to stop. 35%
of the novice teachers state that they usually ignore the behavior when they have a student being disruptive in class.
However 65% of the experienced teachers express that they do not accept to ignore the behavior and do not hope it
stops without intervention at all.
In the following, in Table 4, teachers perspectives on classroom rules have been given.
Table 4. Teachers Responses on Classroom Rules
Novice (0-10 years)

Experienced (11more years)

Item 19: During the first week of the class, I will allow the students to come up

43 % agrees usually

with a set of classroom rules.

65%

aggrees

completely

Item 20: I believe class rules are important because they shape the students’

52%

behavior and development.

completely

agrees

70

%

agrees

completely

In Table 4, it is observed that 43% of the novice teachers usually encourage students to set classroom rules. In the
same way, 65% of experienced teachers always set up classroom rules together with students. For item 20, it can be
said that most of the experienced teachers (70%) believe that classroom rules are important for shaping students
behavior and development. The average for novice teachers is 52%. Half of the novice teachers believe that it is
important.
5. DISCUSSIONS AND CONCLUSIONS
This study aims to illustrate that teachers can acquire certain skills and techniques throughout their teaching
profession and experiences. In order to reveal that assumption the study examined how their perspectives differed
depending on their experience of teaching. First , novice and experienced teachers views on “classroom rules” and
“withitness” have been described. As discussed earlier “withitness” is what is referred to as teacher’s having eyes in
the back of his/her head. Teachers frequently do not notice or intervene to stop a relatively mild behavior which later
become a more serious problem. Then, this misbehavior may directly or indirectly disturb other students. Therefore
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a withit teacher should be aware of the potential distraction of initial misbehavior before it distracts others and
before it can causes failure in teaching and learning process.
In this study, it is concluded that novice teachers usually prefer to solve behavioral problems outside the classroom.
When that compared to experienced teachers’, it is seen that most of the experienced teachers always solve students’
behavioral problem not on class time. Most of them expressed that they talked to the students outside lesson time.
Another conclusion is that they have different perspectives on incomplete assignments. Novice teachers tend to
accept good excuses from students. In other words, they are tolerable for the incomplete assignments. On the other
hand, most experienced teachers are intolerable for incomplete work even if students have good reasons for not
doing it.
Still another conclusion related to “withitness” is about their different views on intervening students bothering others
during the class hours. One third of the novice teachers reported that they usually do not tell student to be quiet and
stop the misbehavior. However, experienced teachers cannot stand such students and warn them to be quiet and stop
that distracting behavior. In other words, they do not wait to intervene before the behavior escalates to whole class.
It is also concluded that one third of the novice teachers stated that they usually ignore the behavior when they have
a student being disruptive in class. Unlike novice teachers, experienced teachers have quite different perspectives on
intervening. They do not tolerate a student being disruptive in class and ignore the behavior. They do not hope it
stops without intervention. Most of them just directly intervene without hesitation. In other words, they cannot
ignore a disruptive behavior in their class hours.
For “classroom rules and procedures”, it has been discussed earlier that the design and implementation of them is the
most obvious element of effective classroom management. Thus effective teachers do not keep their students guess
instead they explicitly express their expectations with their students. However stating rules by the teacher has little
effect on students. Teachers should make sure that students understand and are committed to the rules.
In the study, the conclusions related to “classroom rules and procedures” are as follows. Both novice and
experienced teachers have similar perspectives on rules. On the first week of the semester, they allow students to
come up with a set of classroom rules. In other words, they establish rules and procedures together with the students.
However two third of experienced teachers set up rules together with students at the beginning of school year, only
one third of the novice teachers do it. It is understood that through their teaching professions teachers explore the
importance of having classroom rules and procedures in managing class.
Another conclusion related to classroom rules is that both novice and experienced teachers are aware of the
importance of classroom rules in shaping student behavior and development. While most of the experienced teachers
agree with that assumption, only half of the novice teachers believe so.
Finally, it can be said that there are differences in their views about the classroom management elements between
novice and experienced teachers. Throughout their teaching career, teachers develop their perspectives depending on
what they experienced in the classroom. In other words, they acquire certain skills and knowledge on effective
classroom management. In teacher training programs prospective teachers should be informed and equipped with
effective classroom skills and techniques. Teacher candidates and preservice teachers should be informed about the
methods of using classroom management techniques of “withitness” and “classroom rules” in teaching. With
adequate training and follow-up support for pre-service and novice teachers, it is possible to bring substantial
changes to classroom management and to enhance learning.
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A NEGLECTED DIMENSION IN TEACHER TRAINING PROGRAM: PROFESSIONAL
DEONTOLOGY
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMINDA GÖZ ARDI EDİLEN BİR BOYUT: MESLEKİ
DEONTOLOJİ
Hakan Dilman*
Abstract
Education is the most important component in the developmental process of a nation, and teachers are the vital elements of
this component. Globalized world creates and enforces new paradigms and results in paradigm shifts on issues such as “the
ways of acquisition and assessment of the knowledge”, “psychological, mental and intellectual awareness of oneself”,
“expertise”, “global identity”, “holistic development”, “dealing with uncertainties”, and “judgmental values”. Changing
requirements of present day situations in political, economic and social relations have both negative and positive influences
on the values of individuals. Present day paradigm shifts caused by the above mentioned changes enforce a new way of
understanding that challenges the traditional dominant ethical understanding. In this context it is thought that a new course
aiming at developing professional deontology in teaching will be beneficial as current teacher development programs in
Turkey neglect professional deontology,
Key Words: deontology ,teacher training ,professional development, ethics
Özet: Eğitim bir ulusun gelişim sürecinin en önemli unsurlarından bir tanesidir ve öğretmenler de bu unsurun en hayati
parçalarıdırlar. Küreselleşen dünya yeni paradigmalar yaratmakta ve bunları dikte etmektedir. Bu da “bilginin edinilmesi ve
değerlendirilmesi”, “bireyin ruhsal, zihinsel ve entelektüel farkındalığı”, “uzmanlık”, “küresel kimlik”, “bütüncül gelişim”,
“belirsizlikler ile mücadele“ ve “hükümsel değerler” gibi hususlarda paradigma değişikliklerine neden olmaktadır.
Günümüzün siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerinin değişen beklentileri bireylerin değerleri üzerinde olumlu ve olumsuz
etkiler yaratabilmektedir. Yukarıda değinilenler doğrultusunda yaşanan paradigma değişiklikleri geleneksel baskın etik
anlayışına meydan okuyarak yeni bir anlayışı dikte etmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de halen mevcut olan öğretmen
eğitimi programları mesleki deontolojiyi göz ardı ettiğinden, mesleki deontolojiyi geliştirecek yeni bir dersin yararlı olacağı
değerlendirilmektedir.
Anahtar sözcükler: deontoloji, öğretmen eğitimi, mesleki gelişim, etik

INTRODUCTION
Globalizied world and changing technological, economic, social, and cultural requirements of today has
given rise to extremely complex and multifaced ethical dilemmas. Teachers are unprepared to manage these
dilemmas completely in a school environment. Teachers’ relationship with their students and with their
students’ parents, with their colleagues and with their administrators is a unique relationship based on the
exchange of scientific knowledge and care within a framework of ethics and trust.
Teachers are not only the conveyors of scientific knowledge but the role model for the students as well.
Teachers, both in a classroom setting and outside of the classroom, are not only responsible for making their
students academically successful but furnishing their students with the requirements of being honest, lawabiding, respectable citizens. Teachers try to fulfill all these expectations being burdened with enormous social
responsibility and under the ongoing discussions whether teaching is a profession or not but they try to do their
best as they are the inseparable components of the education.
EDUCATION AND TEACHING
Education is the most important component in the developmental process of a nation. As expressed by
Armstrong and et.al (2005) without education there would be no engineering, medicine, or law. The quality of
education has a strong impact on our nation’s social, economic, and political health (Armstrong, 2005,p.4). A
quick review for the achievements of developed countries in many aspect of the life reveals a parallelism
between their rhetoric about the importance of education and the high-quality of teacher training programs of
those nations.
As it is known very well policy makers and decision makers, does not matter whether in a developed or in a
developing country, always keep an eye on education and always try to make it better, sustainable, and
competitive according to the changing needs of the globe and society. Not only political circles, business circles,
ordinary non-governmental organizations and even laymen have something to say about education, education
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policies, education system and especially about the quality of teacher training programs, and the quality of the
teachers.
Issues connected in some way with education, education policies, education system, and teacher quality
lead to fierce and far-reaching debates and consequences. All participants of these ongoing discussions turn their
faces to teachers at the end, wag their fingers to teachers, and their utterances mostly criticize teachers. As
Chitty (2002) expressed “at the classroom level, teachers are in the difficult position of having to constantly
rethink and reconfigure their role in the light of fresh demands being made upon them by parents, governors,
local community leaders and national politicians” (p.1). All these above mentioned requirements and challenges
and as expressed by Kauchak et al. (2011) “The complexities of teaching, the decision making that’s required,
and the awesome responsibility of guiding the lives of young people suggest that teaching is a demanding
profession requiring a great deal of professional knowledge”(19).
PROFESSIONALISM
Professionalism has been described as “the conduct, aims, or qualities that characterize or mark a profession
or a professional person” (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 1998, p.930). Meticulous examinations of
the professions like medicine and law have reached a conclusion proposing the characteristics of the
professionalism. Laberee (2004) and Neviell et al (2005) highlights a special body of knowledge, autonomy,
emphasis on decision making and reflection and ethical standards for conduct as the characteristics of
professionalism. Sullivan (1995) highlights three conventional criteria for status as a profession.
“specialized training in a field of codified knowledge usually acquired by formal education and
apprenticeship, public recognition of a certain autonomy on the part of the community of practitioners
to regulate their own standards of practice, and a commitment to provide service to the public which
goes beyond the economic welfare of the practitioners” (p.2).
and Carr (2000) mentions five criteria of professionalism;
“ (i) professions provide an important public service,
(ii) they involve a theoretically as well as practically grounded expertise,
(iii) they have a distinct ethical dimension which calls for expression in a code of practice,
(iv) they require organization and regulation for purposes of recruitment and discipline,
(v) professional practitioners require a high degree of individual autonomy – independence
judgement – for effective practice” (p.23).

of

Taking into consideration all these above mentioned criteria, there is no doubt that teaching is a profession, and
it is one of the most challenging and demanding professions.
Teaching, as a profession, is taught at schools that are responsible for teacher education. In Turkey,
graduates of the faculty of education and faculty of science and letters are the primary sources of the teaching
profession. Pre-service teacher candidates attending these faculties follow a specifically designed program
known as “pedagogical formation” aiming at furnishing them with both theoretical and practical knowledge and
skills related to teaching. Almost all teaching training programs given at BA level cover most of the subjects in
above mentioned criteria of pedagogical formation but these programs have no any particular course designed to
supply theoretical knowledge on the professional deontology covering the ethical dimension within the context
of doing the job and character education to pre-service teachers.
Student teachers during their schooling learn almost everything related to their subject field and they are
furnished with both knowledge and skills required to achieve their profession at any teaching contexts. Those
student teachers perceive and interpret the world encompassing themselves through the norms and values that
are instilled by the community, by the religion of which they believe in, by the changing life conditions and
living standards, by the ideology of which they somehow espoused. But as it is known very well teachers should
not be shaped by norms and values belonging to a certain community, by set of beliefs belonging to a certain
sect of a religion or by an ideology and by a certain type of understanding of life enhancing racial, sexual,
social, religious, and class discrimination. Student teachers are to be trained in such a way that their neutrality,
objectivity, and character should be beyond the discussion. Achieving this ultimate goal necessitates a
specifically designed course on professional deontology.
PROFESSIONAL DEONTOLOGY
Professional deontology is a new term and there are some other equivalents such as “code of conduct”,
“code of ethics, “guidelines”, and “standards”. Deontology has been defined as “the theory or study of moral
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obligation” (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 1998, p.309). Deontology refers to a general category of
ethical or moral theories that define right action in terms of duties and moral rules (“deontology”, 2014).
Professional deontology highlights a set of principles and rules that are binding for a professional group while
they are doing their job.
As it is understood from the above mentioned statements deontology is a science about obligations and
duties. Philosophical basis of the deontology lies in the theories that were put forwarded by Immanuel Kant and
by William David Ross. According to Kant we act on a subjective principle that is called maxim. Kant’s ethical
understanding highlights two maxims:
(1) Act in such a way that the maxim of your action may become universal (moral) law
(2) Act in such a way that you do not treat any person (any rational being) merely as a means but always
also as an end in itself.
On the contrary to the maxims of Kant, David Ross introduced the concept of prima facie duty. Our moral duties
are conditional or prima facie obligations to act which arise out of the various relations in which we stand to
others. For Ross, duty is something that arises between people. He also classified some duties such as fidelity,
reparation, gratitude, justice, beneficence, self-improvement, and non-maleficence as the most important ones
and the duties are known by moral intuition and are objectively part of the world of moral relations and
circumstances that we inhabit (“deontology”,2014).
In addition to this deontology is a part of ethics. As it is known ethics studies rules and obligations specific
to each field of activity, and a particular profession. There is no any vocation that has not any ethical
responsibilities or duties. When a person chooses to follow a profession, he or she also accepts to follow ethical
responsibilities and duties of his or her profession.
Kuçuradi (2002) points out that the term “ethics” has become fashionable very recently and what has
become fashionable is not ethics, as a philosophical discipline, but mainly the so-called professional ethics
(p.49). She (2002) mentions three main meanings of the term “ethics” used in different contexts;
“a. “Ethics” sometimes is made to convey system of norms – of evaluation, as
well as of action, behavior or conduct- valid in a given group at a given
moment, expected to determine the evaluations, actions and conduct of
individuals in the relations with other individuals in the given group.
b. In some other contexts the term “ethics” is used in order to denote systems
of written norms, or codes of norms, developed by some people with given
purposes.
c. The term “ethics” is used to denote the philosophical discipline, which puts
forth, or is expected to put forth verifiable-falsiable knowledge on the ethical
human phenomenon” (p.51-52).
Under the light of Kuçuradi’s above mentioned clarifications of the term “ethics”, in this study we use the
term “ethics” as it is given in the article “a”. We evaluate actions, behaviors, conducts and even attitudes and
perceptions of all people around us on the basis of the norms that shaped our personal identity. And these norms
may show difference from one person to another due to his or her cultural, ideological, religious, and even social
and economic background and even they may change from one generation to another. That’s why teachers
should be more neuter and should achieve being neuter while doing their job compared with other professionals.
To be able to realize this neutralization student teachers’ training requires a specifically designed course on the
issues related to ethics. As Ramos and Reis (2005) highlights “educational agents – teachers, in particular, and
regardless of the schooling level in which they are active- are a very special kind of conveyors of values and
their personal ethical development ought to be considered as a central concern of teacher training programmes”
(p.74).
Wynne highlights that teachers with the sense of obligation demonstrate their moral professionalism by
coming to work regularly on a time, being well informed about their student-matter, planning and conducting
classes with care, regularly reviewing and updating institutional practices, cooperating with, or if necessary,
confronting parents of underachieving students, cooperating with colleagues and observing policies so the whole
institution works effectively, tactfully but firmly criticizing unsatisfactory policies and proposing constructive
improvement (Wyyne, 1995, 190-202). Features mentioned by Wyyne are related to the practice of teaching but
the most important point that will not be neglected is the character development that is to say the values
education of the student teachers.
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For Thornberg (2008) values education is about an introduction into values and morality, to give young
people knowledge of this domain about relating to other people, together with the ability to apply the values and
rules intelligently, and to have the settled disposition to do so (p.1791). In addition to above mentioned
statement, Berkowitz (2011) believes that character education foster the development of student character and
enable the individual to function as a competent moral agent, that is, to do “good” in the world (p.153). And
Taylor (1994) gives us a clear picture of character education in his following statements, “values education, in
its various forms, encourages reflection on choices, exploration of opportunities and commitment to
responsibilities, and for the individual in society, to develop values preferences and an orientation to guide
attitudes and behavior” (p.3). All in all everything we mentioned above as Davidson and et al (2011) points out
aims to build a culture of excellence and ethics within schools and individual classroom and it is the cornerstone
of a holistic approach to teaching and learning (p.190).
A NEW UNDERSTANDING OF THE EDUCATION
Building a culture of excellence and of ethics can only be managed by teachers who achieved to being a
human as expressed by Kuçuradi. Kuçuradi (1988) criticizes the well-known definition of education and instead
of teaching “required behaviors” offers a new one which defines teaching as the profession of helping others on
their way of being a human by those who achieved to being a human. The prerequisite of being a human is to
have the knowledge of structural opportunities that are present in the nature of a human being and to be able to
know the vitality of all these opportunities one by one for life. Being a human requires making correct
assessments on many fields, acting according to the results of these assessments, and to be able to display other
people how it can be achieved. In order to achieve all these things we are in need of a new type of human and a
new understanding of values which will make the foundations of teaching as a new profession.
There is no doubt that we are trying to build a sustainable future where our coming generations will be able
to live in democracy, equity, social justice, peace and in harmony with our natural environment as expressed by
Federico Mayor in his preface to “seven complex lessons in education for the future” written by Edgar Morin.
Morin (1999) talks about “seven lessons” under the titles of detecting error and illusion, principles of pertinent
knowledge, teaching the human condition, earth identity, confronting uncertainties, understanding each other,
and ethics for the human genre, and according to Morin these seven facets of essential knowledge should be
covered in education for the future.
In order to achieve a sustainable, peaceful world respecting the human rights, teacher training programs
should include a course which covers the issues of professional deontology and Morin’s seven lessons so as to
make possible to grow student teachers as those who achieved to being a human and as those who could
facilitate others’ being a human within the new understanding of education as desired by Kuçuradi.
CONCLUSION
As a conclusion under the light of all things mentioned above and Kuçuradi’s understanding of the
education and Morin’s seven lessons, in order to facilitate student teachers’ being a human, a course covering
the following items and subjects is offered:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Being a human
Nature and meaning of education
Basic notions of deontology of the teaching profession
Ways of acquisition and assessment of the knowledge
Psychological, mental and intellectual awareness of oneself
Expertise
Global identity
Holistic development
Dealing with uncertainties
Judgmental values
Human rights.

It is thought that such a course will give opportunity to our students to assess their past and current
education, to build their own identity as a human and as a teacher, to have an idea on the issues related to human
nature and also to have a philosophical understanding on teaching as well. Keeping in mind Atatürk’s motto that
education is the only tool that makes possible a man free and independent, it is believed that teacher education is
the inseparable fortune of a nation’s sustainability and her existence in the future. So as the ones who are
responsible for the education of our future teachers it is our inevitable duty to help them to be a human.
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SOCIAL WORK IN SCHOOL TO OVERCOME THE AGGRESSIVE BEHAVIOR AMONG
STUDENTS
Desislava Vasileva STOYANOVA1, Valentina Nikolova VASILEVA2
Abstract
Socio-pedagogical work in school includes knowledge of students, exploring their problems, the reasons for
their occurrence and help to overcome them. Depending on nature of the problems and the age of the students apply a
variety of individual and group work, various methods and techniques. The aim is to overcome the problems of an
educational character, conflict with parents, students and teachers crisis in everyday life, abnormal social life.
The paper considered essence and specificity of the two main forms, directions and levels of sociopedagogical work in school - the internally institutional activity and work with family to overcome the aggressive
behavior among adolescents. Characterized the role of teachers, school management and joint activities with parents in
order to implement different types of prevention and reduction of violence in a school environment.The focus is on the
thesis that support of the work of the school can be done both through individual and group work with children and
working with parents and the community.
Key words: social and pedagogical work in school,aggressive behavior, strategies for overcoming

Thematic orientation of this paper (prevention and overcoming undesirable student behavior) is focused
on a very pressing issue, namely reported in recent years the boom of various manifestations of deviant behavior
by adolescents. These pathogenic effects are a serious problem of modern pedagogical reality that bear behind
inevitable consequences for the level of socialization and personal development of the young generation and
bring the school and the family as institutions involved in the responsibility to educate and socialize with new
challenges in response to negative trends to be able to fulfill these main building problem- educated, socially
mature, dynamic and adaptive personalities.
Violence is seen as a result of the aggressive behavior of people to each other, which is intentionally
causing harm - physical or mental, of an individual or group.
The occurrence of violence will clearly explain but significantly influenced by factors such as:
• anonymity of modern society in which the destruction and loss of social ties is common;
• there are sometimes drastic change in the value system in which values such as solidarity, readiness to
help or sympathy is overshadowed by the consumerist orientation and the pursuit of profit;
• destruction of traditional family structures also helps the occurrence of violence.
Socio-educational work in schools Pupils include knowledge, study their problems and the reasons for
their inclusion and help to overcome them. Depending the nature problems and age of the students seprilagat
various individual and group work, different methods and techniques. The aim is to overcome the problems
from a scientific nature, conflict with parents of students and teachers, crisis in everyday life, abnormal social
life.
Socio-educational work in school pays attention to the relations between parents and children, conflicts in the
family, acting disastrous adaptation of children to the nearest social environment and traumatize their psyches.
Similar negative effects of family climate are among the main causes of aggressive behavior. Families form the
patterns of interaction, which by itself dictates the rules of behavior. These rules give away signs by individual
members of the family unit to the outside world.
Although many parents knowingly limit the aggressiveness, and with inner conviction, they may
unconsciously form aggressive behavior and that is done in several ways:
• through their pattern of behavior assessments and dispose various forms of abuse and their expression
or self prejudices;
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• by loss of control over the child in his daily life, especially when it is combined with incomplete
relations - ignorance of the child insensitivity to this making, ignorance of its relations with other children, his
behavior;
• poor discipline and lack of interest by the conduct;
• use of physical punishment;
• alienation, indifference, hostility and tolerance to aggressive child.
Most - strongly associated with aggression of their children are emotional rejection or
incomprehensible by parents as and tolerance on child aggression.
Regarding of the educational impact parents' mistakes mayoccur in five major groups: errors in
building parental authority errors in the personal example of parents mistakes in control of observation errors in
applying incentives and penalties errors in the coordination of educational effects.
Limiting and overcoming negative consequences of improper parental attitudes to family education,
forming aggressive behaviors in the child, is essential and coordination of family formation with other highly
relevant "outside it" socialization factor - school.
Family and school as a fundamental social institutions of equivalent forming personal socializing and
functional orientation, influence each other and if one element of this interaction is disrupted, the relations in
this "family - school" can change dramatically and this affects processes of learning and education.
Very often family delegate the school to fufill their educational rights as thus only removed process of
personality formation and socialization of the child. On the other hand, it is common practice, the occurrence of
undesirable behavior of students in the school context, causes and sources of questionable relations are sought
by the school institution only in the nature of internal family influences. This time at the school, the process of
education and socialization of the young person. For efficiency of socializing process is necessary to overcome
the understanding of such substitution and educational influences can be carried out together with the
participation of both parties by mutual understanding and cooperation.
From the perspective of the school institution as a leader in this process, goals and objectives of the
work with parents in order to prevent and tackle child aggression should be a priority oriented towards:
• Establishing contacts in a general atmosphere conducive to communication with parents of students;
• Create motivation for working together on prevention and response to aggressive behavior;
• Research and identify the range of educational opportunities for the family;
• Formation of active teaching position at parents; enhance the educational potential of the family;
• Familiarize parents with the necessary education of the child pedagogical knowledge and skills, the
basics of teaching culture;
• Understanding the phenomenon of parents' child aggression ", with its characteristics and the reasons
for its manifestation;
• Prevention / awareness through pre / of the most common errors in the educational field of family
education;
• Assisting parents in the organization of self-education teacher / forming ideas about the basic methods
of working with child aggression; assist parents in implementing effective approaches for communicating with
children with aggressive behavior /;
• Coordination of plans for educational work of the school teaching staff and parent representation;
• Thoroughly study and jointly discuss the progress and results of educational work, removing the
causes of defects found in it and take joint measures for their removal.
Work with parents should include aspects related to overcoming stereotypes of perception, evaluation
and attitude towards child perpetrators, and to transform patterns concerning the response to question behaviors.
An important point in this activity is developing in the course of joint discussion between educators and parents
of optimal strategies for interacting with the child in school and in the family; Studies, find and implement
approaches for effective response to acts of child aggression, appropriate ways to fight invasive acts of a
proactive system of penalties and incentives. The ultimate goal of this type of coordination work is objectified in
changing the position of the elderly in relation to child aggression and building of habits for both the educators
and parents and constructive interaction with the child. Essential in the prevention and correction of this type of
undesirable behavior in adolescents is the creation of a positive family atmosphere that prevails enclosure
emotional recognition and adoption of the child.
Effective model of collaboration of teachers, school and family correction of aggressive behavior
should include the following components: goal, pedagogical conditions, intensity of contacts with pedagogical
collective entity technological provision of the correction process / educational diagnosis, educational
assessment, educational forecasting teacher modeling, programming, planning, ways to involve young people in
the process of adjustment of conduct / principles, methods, shapes and performance criteria of the collaboration
results.
Pedagogical conditions of the model for cooperation between the teacher, school and family adjustment
in child aggression expressed in the presence of: integration of individual goals in a single cross-cutting

393

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

objective. Active communication regarding the joint action and high intensity of interaction between
pedagogical advisor, teacher, class teacher and parents, realization of status-role positions and allocation of
functional responsibilities of each of them, selection and development of a system of methods for corrective
effect to overcome the undesirable behaviors.
Besides the natural relationship of the child - school-house, there is another wider context - school community institutions. At its specific relationship is bilateral. On one hand, the school requires the community
to be in on it - for example with regard to children's safety. On the other hand the relationship institutions in the
community - school. Students and pedagogics must learn to detect the internal , demonstrations of possible
violence. Such people should be detected towards the appropriate office or specific persons such as parents, or
social workers. Combating antisocial behavior of minors and child law enforcement, psychological services,
social and first aid help. Taking such type of a decision should be pre seen procedure concerning the agreement
of parents and a necessary expression of confidentiality and accountability.
It is important work related to the prevention and reduction of violence and aggression in schools, or
the school faculty, to create a sense of effort and universal rights. Serving as a result pthe school staff should be
drawn to the development of internal strategies for preventing and reducing violence in schools.
An anti-aggression role in the initiation of active participation. Trough desperate need for a program or
idea which can assure team motivation and support to their work and development further.
The role of the director is two-fold: is to assure the engagement of teachers and show a clear interest
towards the program and neynatvazhnost.In a school a director is the key person to launch and motivate. (Based
on Greenberg, Domitrovich, Graczyk, & Zins, 2001-www.vista-europe.org).
It is imperative to discuss with student features of each case of violence and identify behavioral
problems which lead to more violence.
Every teacher has to acquire knowledge and understanding related to interpersonal relationships
between students, which are a potential risk for the occurrence of incidents of violence. It is necessary to
examine the scope of the root causes, pprovocative, aggressive and antisocial behavior in students.
Pedalogistsshould continue to make upcoming plans for development of the group as a whole. Basic practical
teaching experience, along with strategies and traditional disciplinary actions, applying behavior correctional
programsfor students, the educator must be able to assure help for the adolescentswhich he has difficulties
with.Pedagogics are required to help adolescents to concentrate on self-control and learn to realize the
consequences of their actions and be led to change their behavior. Punishments can be a useful correction of
social behavior or lack of aggressive behavior is helpful to realize the harm and consequences of violence and
aggression.
Levels of prevention to be followed to prevent antisocial behavior:
• Fundamental prevention, which is placed upon and has to maintain a favorable climate for learning
and working;
• General prevention. It ensures health and safety in the middle of training.Emphasis is on social
development and for children to go past their problems and come to a mutural conclusion.
• Specific prevention. Targets the causes and risks of violence among adolescents. work with groups
where the result of observations is considered the worst of antisocial behavior.
Pedagogical methods of work in terms of student aggression include:
/ 1 / modeling ethical behavior in the family, school and public places through proper education and example of
adults.
/ 2 / Opening of the symptoms and causes of any act of aggression.
/ 3 / Control and joint actions of educators and parents to overcome the aggressive thinking, mood and behavior
among students.
/ 4 / Study and analyze the causes and manifestations of aggression through diagnostics, interviews,
consultations, surveys and more.
/ 5 / Parenting and motivating students to share their problems and feelings to control his temper, to think before
acting and to seek alternative solutions to their problems - without conflict and aggression.
/ 6 / Include aggressive students and informal leaders in extracurricular activities in the form of student
government.
/ 7 / Eliminating all school factors that may cause aggressive behavior among students.
/ 8 / Study and application of good schools and other social practices in prevention and overcoming of
aggressive behavior among students.
/ 9 / Clarity and accessibility of teaching to motivate students in the learning process.
/ 10 / teachers to show integrity, objectivity and fairness in the examination and evaluation of knowledge, as
assessments stimulate and motivate students, not punish them.
/ 12 / stimulate and motivate students with moral and material rewards.
/ 13 / The existence of a good psychological climate at school.
/ 14 / activity and efficiency in the Commission's work to combat antisocial behavior in juvenile students.
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Cooperation with the school is mostly in space beyond which also shows significant impact on
children. This is for example the relationship between Child Pedagogical and school administrators to obtain
information about antisocial behavior in children; school boards and offer activities or willingness of the school
to organize different social programs of community institutions, including a program to combat trafficking in
children and women, or with the program; prevention of domestic violence (of various non-governmental
organizations) and for the prevention of aggression and violence among students. Support the work of the school
can be done both through individual and group work with children and working with parents and the
community.
Family, such as primary and unique educational environment and the school as a specific public
institute of socialization should not oppose, nor seen as interchangeable. They should be positioned and is
equally regarded as mutually harmonious, because only in a state of equivalence and non dominant roledistribution of the effects give the child what is necessary for the proper personal development.
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DEFORMITIES OF THE SPINE OF THE PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN THE
REPUBLIC OF MACEDONIA
Docent, PhD Biljana Gligorova1, MD Gjoko Spasevski2
Abstract
The deformities of the spine and the chest present a serious health, social and economic problem. Goal: The goal
of this paper is to show the situation with the deformities of the spine and chest of the primary school students in the Republic
of Macedonia, in the school year 2012/13. Results: the deformities of the spine appear in 17.1% of the students, the students
from first grade have a rate of 12.5%, third grade 18.55%, the students from fifth grade have a rate of 16.25% and the
students from seventh grade 2.8%. Conclusion: There is a need for cooperation among the teacher, doctor and parent, on one
hand, and all interested health – educational and social organs and services that care about healthy generations on the other, in
order to correct the changes in the state of health of the children in a timely manner.
Keywords: student, spine, deformities, prevention

1.

INTRODUCTION

The deformities of the spine and the chest present a serious health, social and economic problem. This
especially refers to school-age children, where these deformities are on the rise.
The growth and development of the organism of the child are dynamic processes in direct connection with
the quantitative and qualitative changes of the child which occur from birth until the end of the age of 18. They have
their own physical, psychological, social, emotional and cultural characteristics which are closely connected and
mutually conditioned. These characteristics reflect the specifics of the growth and development and the influence of
the factors which determine them. The numerous and diverse unfavorable factors can come from the school or
family environment and badly reflect on the growth and development of the organism.
Apart from other things, the conditions provided in the schools also influence the proper growth and
development of the children. The beginning of education is very important for the physical and psychological health
of the children. The introduction of the child to a new environment is related to many changes in the life of the child.
The new environment is a source of new health risks. The health risks of the children, especially the deformities of
the spine and chest are a result of the inadequate dimensions of the school desks, which leads to a forced leaning
position of the body while reading and writing, the regular realization of the PE classes is also a problem, etc.
The deformities of the body result from the rapid psycho-physical growth and development of the students
and they negatively affect both the aesthetic appearance and the normal functioning of the organism.
As a result of this, there is a need to detect the body deformities on time in order to take preventive and
prophylactic measures. The systematic physical examinations of the students, which are carried out according to a
previously planned program, passed by the Government of the Republic of Macedonia every year, are crucial for the
early detection. According to this program, physical examinations are carried out in grades I, III, V and VII.
The goal of this paper is to show the situation with the deformities of the spine and chest of the primary
school students in the Republic of Macedonia, in the school year 2012/13. The paper will show the prevalence of the
deformities of the spine and chest according to the location and the type of deformity, as well as their distribution in
terms of gender. At the same time appropriate preventive and prophylactic measures will be suggested.
2.

MATERIALS AND METHODS

Materials: This research covered students from the primary schools in the Republic of Macedonia who
have to undergo systematic physical examinations.
The research was conducted in the course of the school year 2012/13, and it covered a total of 59927
students.
1
2
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The research covered primary school students from grades I, III, V and VII. To be more exact, 17029
students, or 29.18% grade I students, 15800 (27.07%) grade III students, 10885 (18.65%) grade V students and
14643 (25.09%) grade VII students.
The systematic physical examinations were carried out in the dispensaries for primary health protection in
the health care facilities and Medical centers in the Republic of Macedonia. Registries, health charts and other
documentation related to the health protection work of the school children were used as data sources.
Methods: This research analyzes the results gathered from the systematic physical examinations of the
primary school students who are subject to these examinations.
1. Methods used to determine proper body posture and the existence of deformities (spine, chest)
2. Methods used to detect orthopedic deformities: palpation, range of movements, determining body
posture. determining body symmetry, detecting deformities of the chest, detecting deformities of the spine
3. Statistical methods
3.1. descriptive methods (method of compilation, processing and presenting data and methods to
determine the parameters),
3.2. analytical methods (we used statistical processing of the data to determine the dynamics of
movement of the analyzed condition and the connection to the analyzed parameters which are significant for the
research).
3. RESULTS
This research confirmed that numerous pathological conditions were found during the systematic physical
examinations. The deformities of the spine and chest are among the most important ones. We present the situation
with the pathological conditions of the students from the primary schools in the Republic of Macedonia in the
following chart.
Table number 1: Deformities of the spine and chest in students from grades I, III, V and VII from the
primary schools in the Republic of Macedonia in the school year 2012/13
School year
2012/13

Grade I

Grade III

Grade V

Grade VII

Total

2129

2889

1764

3179

9961

Chart number 1: Deformities of the spine and chest in students from grades I, III, V and VII from the primary schools in the Republic
of Macedonia in the school year 2012/13 (expressed as a percentage)
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The chart shows that the deformities of the spine are most frequent in grade III students, to be more exact
18.3% of the students, somewhat less in students in grade V with 16.2%. The deformities are the least frequent in
students in grade VII with 2.8%.
In order to analyze the situation with the deformities of the spine of the primary school students in more
detail in this research, we decided to look into the deformities according to the gender. The deformities of the spine
are more present in the male students than the female students (chart number 2)
Table number 2: Deformities of the spine of the primary school students according to the gender in the school year 2012/13 in the
Republic of Macedonia
School year

Deformities of the spine

Deformities of the spine in

(total)

male students

2012/13

6135

Deformities of the spine in female students

number

%

number

%

3138

5,38

2997

5,14

Chart number 2: Deformities of the spine of the primary school students according to their gender in the school year 2012/13 in the
Republic of Macedonia

female
5,14%; 2997

male
5,38%; 3138

A special interest in this research was to determine the situation with the deformities of the spine according
to their type. We came to the conclusion that scoliosis is predominant with 6.46%, followed by kyphosis and
lordosis (Table No.3 and Chart No.3)
Table number 3: Deformities of the spine of the primary school students according to their type in the school year 2012/13 in the
Republic of Macedonia
School year

Deformities of the
spine

2012/13

Kyphosis

(total)

number

6135

1860

Scoliosis
%

number

3,18

398

3769

Lordosis
%
6,46

number
506

%
0,87
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Chart number 3: Deformities of the spine of the primary school students according to their type in the school year 2012/13 in the
Republic of Macedonia

Lordosis
0,87%; 506

Kyphosis
3,18%; 1860

Scoliosis
6,46%; 3769

Based on the results we made the following conclusions:
4.

CONCLUSIONS AND DISCUSSION



17.1% of the orthopedic changes detected in the students with the systematic physical
examinations are deformities of the spine and chest.



The deformities of the spine and chest are most present in third grade students.



The deformities of the spine and chest are insignificantly more present in male students with
5.38%, as opposed to female students with 5.14%.



Scoliosis is the most common deformity of the spine and it appears with 6.46%, followed by
kyphosis with 3.18% and lordosis with insignificant 0.87%.

Discussion
Having into consideration that the deformities of the spine appear with a significantly high number in the
primary school students, they present a serious family, school, health and social problem. Therefore, the interest of
the individual, family, school and society regarding this problem should be greater.
For this reason, there is a need to eliminate all negative external factors which influence the growth and
development and hence, enable the proper growth and development.
We need to insist to lessen the burden of the students related to the family and school obligations. The
burdening of the children of this age, which surpasses the norms and optimal limits, results in numerous negative
consequences both on the condition of the spine and the growth and development in general.
Considering that the socioeconomic factors can also negatively influence the growth and development of
the children and become a reason for deformities of the spine, all possible measures should be taken to improve the
socioeconomic standard.
The inadequate school and home inventory plays a significant role in the appearance of the deformities of
the spine. The working conditions in the schools in the Republic of Macedonia, with certain exceptions, do not meet
the basic requirements. There are issues with the condition and construction of the schools, the lighting and heating,
and above all the school inventory. The chairs and desks are usually the same size for all ages, which is a problem
and has a negative impact on the growth and development of the children since the students from grade I to grade IX
are of different heights. Due to the long time spent in a sitting position, the children take different and very often
inadequate positions, which gradually become bad habits.
Consequently, we need to take action to improve and modernize the schools so they would meet the
required conditions for work. The school inventory, above all the chairs and desks should have dimensions which
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correspond to the age of the students according to the standards and normative. The lighting, whether natural,
artificial or combined, should be strong enough to allow work.
The inadequate school bag could also be one of the reasons for a deformity of the spine. Therefore, special
attention should be given to the way the school bag is carried and also to its weight. Carrying the school bag on one
shoulder or with the hand should be avoided. The proper carrying of the school bag enables equal distribution of the
weight on both shoulders and the weight of the school bag should never exceed 10% of the weight of the child.
The insufficient and inadequately organized PE classes are one of the main factors resulting in great
number of deformities of the spine. The weekly number of two PE classes is insufficient and cannot meet the needs
of the organism of the child of this age for physical activity.
The two weekly PE classes could somewhat play a positive role in the proper growth and development of
the children if they are regularly realized. The problem comes from the information that the PE classes are usually
substituted with classes from other subjects. Some schools do not even provide the conditions necessary for the
realization of the PE classes, which further complicates the situation.
We should not forget the role of the PE teachers, who should be more creative when choosing the work
methods in order to raise the interest of the students for PE, and at the same time arise their interest in activities
outside of the school and in their free time.
Naturally, we must not forget the economic side of this problem. By preventing the deformities of the spine
or their early diagnostics and correction, costs are reduced. The costs would be much higher if these deformities are
not detected on time.
Consequently, there is a need for cooperation among the teachers, doctors and parents, on one hand, and all
interested health – educational and social organs and services that care about healthy generations on the other hand.
Suggested measures: providing good conditions for proper growth and development of the children in their living
space; providing the necessary sanitary – hygienic and health – ecological conditions in the schools for realization of
the instructional process;adequate choice of school furniture, with dimensions according to the standards and
normative;avoiding bad sitting habits;the weight of the school bag should not exceed 10% of the body weight of the
student;proper organization of the instructional process;regular realization of the PE classes;providing adequate diet;
lessening the burdening of the students;regular systematic physical examinations and complying with the suggested
measures.
5.
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DESIGNING A MULTICULTURAL ENVIRONMENT IN PRIMARY EDUCATION
Florina Shehu1

Abstract
Designing a multicultural environment in primary education is pedagogically very important for the development and support of
multiculturalism in the education system.
Designing a multicultural environment is a challenge and a necessity for creating preconditions to develop multicultural
awareness, inclusion of diversities and treatment based on specific human values, such as: equity, equality, freedom, tolerance,
understanding, overcoming stereotypes, prejudices, conflicts, etc. The multicultural environment creates the possibility for the
primary education students to have an independent, personal and social development based on enriching their experience and
attitudes. This environment allows the students to experience it as encouraging, positive and close, i.e. an environment which
allows them to self-actualize and develop.
Keywords: multicultural environment, multicultural education characteristics, values, principles and steps for designing
multicultural environment.

INTRODUCTION
The multicultural environment implies various aspects such as the curriculum, the curricular objectives, principles,
content, hidden curriculum, context, cultural and social values, characteristics, differences, inclusion, education,
instructional content, activities, strategies, tools, monitoring, validating, competencies, relations among the students,
space, time, etc. Thus, the term multicultural environment covers a wide range of educational, cultural and social
aspects and areas. It reflects the reality, experiences, dilemmas and challenges of the time, the treatment and
development of the society, and thus the place and role of the education as a tool for accomplishing the established
objectives and missions.
MODERN CHARACTERISTICS OF THE MULTICULTURAL EDUCATION
According to Banks (1997) multicultural education is an idea, a concept or a process depending on our point of
view, whether as an idea or a concept we wish to include in the education, as a result of the unequal treatment of the
different cultures in general or to improve the existing reality. Nevertheless, when determining multicultural
education from the aspect of an idea or a concept, we can easily fall into the trap of “measuring” or “inventing” it
according to the model of the existing macro – culture in the society, and thus, in education (Apple, 1999; Banks,
1997, Giroux, 1988), which is very debatable and unsuitable for the establishment and development of a
multicultural environment in education. Multicultural education is an endless process which, among other things,
should fight against different types of prejudice, stereotypes, types of discrimination, oppression, etc., as well as
their negative effects. For that purpose, creating a multicultural environment is a challenge and a necessity in
creating preconditions to develop the multicultural awareness, behavior, knowledge, skills, abilities and experiences
both of the students and teachers to include all diversities and treat them equally in the education process. In this
context, the so-called reform aspect of the multicultural education regarding the inclusion and treatment of all
students, as students of equal learning potentials, in the education system, is discussed, including primary education,
thus, requiring changes in the education. To be more exact, an idea is initiated about implementing constant changes
in the curriculum, the program content, approaches, learning and instructional strategies, instructional activities,
ways, procedures for examining, evaluating, sources, views, etc., in accordance with the cultural differences and
characteristics of the cultures in the society, i.e. education.
POSTULATES AND PRECONDITIONS FOR DESIGNING A MULTICULTURAL ENVIRONMENT IN
PRIMARY EDUCATION
“The term environment is most often understood as a social environment (i.e. the social aspect of the environment),
which includes other people, groups, norms and customs which surround the individual “(Pedagogical Encyclopedia
2, 1989, p. 385). This definition highlights the multi-factor characteristic in the process of creating a multicultural
1
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environment in primary education, since it needs to contain certain education characteristics of the multicultural
education, such as: diversity, equality, inclusion, integration, communication, respect, cooperation, participation,
acceptance, openness, etc. The following aspects are very important for designing a multicultural environment in
primary education: a) knowledge, content, context; b) time, continuity, changes; c) place, space and environment; d)
society and culture; e) social systems. In this direction, the place, space and environment imply the objective reality,
the surrounding where the students and the teachers exist. It is understood as a place for communication and
interaction offering sensory and emotional experience, identification, belonging, but also a physical environment
where real life takes place, i.e. where one acquires the essential life experiences and skills. It is a micro-environment
of the social community with its diversity, dynamics, challenges and advantages. Therefore, designing a
multicultural environment in primary education should support the positive contacts among the different cultures, as
an opportunity to develop common experiences, knowledge and interaction. Creating an encouraging and motivating
diverse environment allows self-actualization, individual and social development of the student, thus initiating the
realization of education as a process of enculturation, socialization and personalization, i.e. forming personalities
with all individual, social and developing characteristics.
When designing multicultural content, special attention should be given to the multicultural possibilities offered by
the curriculum. It is very important to include content and experiences which will allow the students to acquire
knowledge and experiences about the other cultures from different points of view and perspectives. When this is the
case: every content, activity, experience, interest, value, belief, attitude, motive, etc., has an opportunity for an
objective presentation; different sources, ways, activities, content and even rooms for designing can be used; use of
all available curricular and extracurricular content and resources; the overall participation of the students, any type
of activity, experience, interest, value, belief, attitude, etc., in any form, shape and type of activities (school
extracurricular, free, additional, individual, group, etc.); as well as all ways of presenting and sharing – through
different sources, ways of expressing, materials, etc.
In the frames of the classroom, it is important to pay attention to the socio-cultural backgrounds of the students and
the teachers, because they reflect different aspects of their personalities in the everyday activities and work. Every
classroom is different as a result of: the feeling of connection and spontaneity, the micro socio-cultural
characteristics; the reflection of what the students have in them; sharing and confidence; experience and openness;
readiness to create a multicultural dialogue and life, etc.
The primary education teachers should be careful and responsible when designing a multicultural environment.
They primarily need to overcome the dated models of the traditional school which do not allow equal treatment and
approach to the different cultures in the school environment. The teachers should pay more attention to the different
learning styles (related to types of intelligence; cultural matrices, ways of presenting and sharing experiences, skills,
etc.), communication (verbal, nonverbal, with the use of different tools, etc.), as well as the different cultural models
of behavior of the students. The primary school teachers, partially because of the age of the students, are more
responsible for the development of a positive multicultural climate, an effort which requires serious planning. The
school climate and especially the classroom climate are very important for the development of a multicultural
environment, allowing the multicultural environment to thrive in real life. In order to create a favorable climate, as a
precondition for maintaining and developing a multicultural environment, the teacher should take into account the
way of active inclusion of the students in order to achieve practical participation and inclusion in the everyday
multicultural school life. “The effective teachers use the knowledge of their students’ culture and ethnicity as a
framework for inquiry and they organize and carry out instruction” (Banks et al., 2001, p.198). Thus, they are
teachers who accept, understand and adapt the different multicultural views and perspectives.
The effects of a positive multicultural climate can manifest in many ways, such as: a) fewer differences and division
among the students; b) decreased tension in the school as a result of non-understanding; c) increased integration and
participation of all cultures; d) higher achievements and performance at school; e) integration of the multicultural
program in the everyday school life.
Reducing fear, doubt, intolerance, ignoring, evasion, and narrow-mindedness, are some of the benefits from a
successfully designed multicultural environment (Gorski, 1995). “To dwell on cultural differences is to foster
negative prejudices and stereotypes, and it is in human nature to view those who are different as inferior” (Bennett,
1995, p.29). Creating a multicultural environment means developing an environment and the necessary
competencies, as well as efforts and commitment by the teachers. The values of the teachers, their beliefs,
perspectives, and attitudes for the other cultures greatly influence the realization of the curriculum (Garmon, 2004).
They are more or less aware of their own stereotypes and prejudices, as well as the way in which the students from
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different cultures develop relations. According to Banks (Banks et al. 2001) and Ramsey (1987), the teacher has to
be culturally responsible. It is very important for understanding the cultural references of the student in all learning
aspects (Ladson-Billings, 1994). Through self-reflection and the relation with the students, the teacher becomes
aware about the feelings of the students from different cultures and contemplates which referent frame influences
the feelings of the students (Ming & Dukes, 2006).
We need to use adequate strategies, techniques and technologies to successfully design a multicultural environment.
Their adequate use contributes for an equal approach to all cultures that are part of the everyday school life. The
preferred strategies include involvement of all students; group work; discussion; cooperative learning; shared,
constructivist learning and researching; developing critical and creative thinking; interactive learning, work on
projects; problem solving; role playing; etc. In this direction we need to implement effective and adequate
technology, as well as procedures for assessment and evaluation.
RESEARCH
In order to treat the question about designing a multicultural environment in the primary education more closely, we
carried out qualitative research with the goal to examine the position of multiculturalism and the need of a
stimulating multicultural environment in the new concept for primary education in the part regarding the objectives
and principles of the nine year primary education. The new Concept for nine year primary education in the Republic
of Macedonia includes certain modern aspects of functioning and realization.
The research of the mentioned issue used the descriptive method through the models of theoretical – analytical
approach, the analytical – descriptive approach, the analytical – explicative approach and the analytical –
interpretive approach.
We used work with pedagogic documentation as a technique of the research, and, based on it, we created the
research instrument protocol for analysis of the pedagogic documentation.
The collected data were processed qualitatively with the use of adequate procedures for analysis, differentiation and
explicit drawing of conclusions.
Analysis and interpretation of the researched content and data
The Concept for nine year primary education (2007) stipulates changes which refer to multiculturalism and, hence,
indirectly to the support and creating of a multicultural environment. To be more exact, changes are noted regarding
the: 1) principles of primary education; 2) school subjects; 3) organization of the education in the primary school; 4)
planning of instruction; 5) assessment of the knowledge of the students and their improvement; 6) education of the
students with special educational needs; 7) extracurricular activities; 8) education of the teachers; 9) competencies,
rights and responsibilities of the students, the parents and the municipality;10) publishing, selecting and evaluation
of the textbooks and the other school literature; 11) expected results, etc.
The following conclusions are made regarding the objectives of the nine year primary education:
“Objective 1: Harmonious development of the students (cognitive, emotional, social and psychomotor) in
accordance with their individual characteristics and the development of the personality of the student based on the
principle of respecting the basic human rights and freedoms. This is accomplished by:
-

developing the awareness of the students about their individuality, encouraging self-confidence and responsibility
for their own actions;

-

teaching about the respect of the human rights, gender equality, and the basic freedoms of living in a democratic
society with methods that support these values;

-

developing communication skills, critical thinking and creativity of the students;

-

developing abilities for acknowledging one’s own feelings and understanding the feelings of the others; . . . . .
“(2007, p.76, 77).
“Objective 3: Developing the social awareness of the students …. and nurturing their national and cultural identity
in the spirit of respect of other people, regardless of their social, cultural, gender and religious orientation as well as
their physical and mental abilities. This is accomplished by:
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-

developing the abilities of the students to understand, get informed and express themselves in Macedonian language,
and in Macedonian and Albanian language, or Turkish, Serbian and other languages, in the bilingual or multilingual
environments;

-

introduction to the past and the cultural traditions of the Macedonian people and the past and cultural traditions of
the minorities……;

-

speaking foreign languages and training the students to communicate and understand other cultures, as well as the
accomplishments of the other people in the world;

-

promoting the principles of equality of people regardless of their origin or orientation;

-

promoting the importance of tolerant behavior, solidarity and training for nonviolent resolution of conflicts…”
(2007, p.78).
By clearly stating the mentioned goals, the basic postulates for creating a stimulating environment, based on the
premise of multicultural education, are emphasized, i.e. respecting the basic human rights and freedoms, creating
cultural identity through understanding and accepting the differences. It is especially important to emphasize the
need to develop the required values, skills and abilities for living and working with others.
We will discuss the following principles in the Concept for nine year primary education, which refer to creating and
supporting a multicultural environment:
The principle of democracy which among other things emphasizes that: “The primary education is obligatory and
available to all children regardless of their gender, social and cultural background, religion, nationality and different
physical and psychological abilities… it should be oriented towards developing the personality of the child and the
fundamental human values: the sacredness of the human life, individual freedom, integrity, dignity and equal rights
for all people. In accordance with these values, the school creates conditions to strengthen the individual feeling of
justice, tolerance and responsibility . . . . “(2007, p.69-70).
The principle of nondiscrimination refers to the following: “…… The school will promote and enable fulfillment of
the rights of each student and enjoyment in the fruits of the education process with no discrimination based on race,
skin color, gender, language, religion, political or other convictions, national, ethnic or social background, wealth,
invalidity or other status of the child or the child’s parents or legal guardians“ (2007, p. 70).
The principle of overall development of the personality of the student which emphasizes that: “….. the primary
school should be a pleasant environment which will enable proper social and emotional development and support of
the physical and mental health of the students” (2007, p.71).
The principle of active participation of the students in the school life, which among other things emphasizes the
following: “…. a) creating an atmosphere and conditions which will stimulate the students to form their own
opinions and express them freely and b) developing mechanisms and procedures which will enable the students to
adequately influence the decisions and activities in the school . . . . . “ (2007, p.71-72).
The principle of understanding the other people and multiculturalism which emphasizes the following: “In the
primary education, through the content, methods and activities, as well as the responsible life and work of the
students, the teachers should promote tolerance, respect of the differences among people and their rights and
responsibilities. At the same time in order to develop these values, the school provides the students with more
possibilities to acquire knowledge and develop skills to understand and respect the others….. The school is
responsible for developing awareness in the students about their own cultural background, and for encouraging their
interest to understand the cultural heritage of the other communities” (2007, p.73-74).
The mentioned principles unequivocally stress the great importance given to multicultural education and the
designing of a multicultural environment in the nine year primary education, as a precondition for the development
of the young people to work and act in communities with different cultures, as well as to prepare them for life.
The planned innovations in the new concept for nine year primary education emphasize the need to strengthen the
position of multicultural education in society today, and to change the treatment of this matter. The establishment of
certain objectives and principles regarding the mentioned issue, resulted in changes and innovations in the designing
of the multicultural environment, including different levels, approaches, forms and tools for realizing
multiculturalism in the nine year primary education.
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CONCLUSION
Designing a multicultural environment is an important precondition for real practicing of multiculturalism in the
everyday life of the students, teachers and other relevant subjects in the primary education. The extended range of
aspects for the very understanding of the term designing a multicultural environment points to the necessary
approaches and treatment which multicultural environment needs to devote to. In this context, the equal approach in
the designing of the curriculum, the curricular objectives, principles, classes, learning, content and tools, forms and
methods of work, the process of evaluation, planning, the school and other space, is a solid postulate for the
development of the cultural and social relations and values which emerge from the multicultural characteristics of
the contemporary primary education.
The designing of a developing multicultural environment for the primary school students creates a possibility for
realization of their education, such as the process of enculturation, socialization and personalization, thus forming
the personalities with all individual, social and developing characteristics.
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİNDE GÖRDÜKLERİ ESTETİK
LİDERLİK DAVRANIŞLARI
Ejder GÜVEN1

Soner POLAT2

Bu araştırmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin öğretmenlerinde gördükleri estetik liderlik davranışlarının neler olduğunu
tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Kocaeli İli, Gebze İlçesinde 2013-2014 eğitim öğretim yılında 3 farklı
ortaöğretim kurumunda eğitim gören 21 öğrenci oluşturmaktadır. Yapılan nitel araştırma kapsamında veri toplama araçları
olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Farklı üç okuldan temsilen seçilen 7’şer kişilik üç grup ile odak
grup görüşmesi yapılarak veriler toplanmıştır. Öğrenciler ile yapılan odak grup görüşmeleri sonucunda elde edilen veriler
araştırmacılar tarafından derinlemesine incelenmiş öğrencilerin bakış açısından hareketle öğretmenlerin estetik liderlik
davranışlarını oluşturan özelliklerinin neler olduğu konusunda çıkarımlar sağlanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerinin
öğretmenlerinde gördükleri estetik liderlik davranışlarını oluşturan bileşenlerin estetik duyarlılık, estetik yaklaşım, estetik
iletişim, estetik görünüş, estetik uygulama, estetik destek ve estetik dürüstlük temaları altında toplandığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: liderlik, estetik liderlik, sanatsal liderlik

GİRİŞ
Günümüz toplumu sanattan ve estetikten yoksun yapılarla iç içe yaşamaktadır. Düzensiz yapılar, estetikten
yoksun reklam tabelaları, vitrinler, yeşil alanın olmadığı çevre düzenlemeleri, estetiğine hizmet ettiği düşünülen
alelade heykel çalışmaları gibi pek çok unsur görsel kirlilik oluşturarak adeta üzerimize gelmektedir (Mamur,
2012, s.78). Estetik kirlilik adeta insan yaşamının her alanında görülmektedir. Estetik kirlilik ucuz edebiyat,
kötü tat, duvar yazısı ve bazı hareketli ya da daha kötüsü hareketsiz tasarımların, komik giyinme tarzının,
süsleme ve birçok şeyde abartı ve yapmacılığın, iğrenç yönü ile ortadadır (Marinescu, 2010, s.42). Bu durumda;
çevre bilincine duyarsızlık, tarihi ve sanatsal eserlere ilgisizlik, toplum içinde karşılıklı nezaketten uzak, yemek
yeme alışkanlığından tutun da giyim-kuşama kadar nitelik kaybı kaçınılmaz olacaktır (Tebiş, 2010).
Toplumun estetik bilinci ve estetik haz seviyesindeki eksiklikler, toplumun kazanmış olduğu kültür gibi belli
birikimlerle giderilebilir. Fakat toplumdaki her örgütün kültür düzeyi birbirinden farklıdır. Örgüt kültürünü
geliştirme ve yönlendirmede en önemli görev liderlere düşmektedir. Estetik bilinci ve estetik haz seviyesindeki
eksiklikleri gidermek için öğrenen açık örgütsel sistemlerde yaratıcı ve estetik liderlere ihtiyaç duyulur çünkü
öğrenen örgütler kendilerine yeni değerler katarlar (Polat ve Kavak, 2011, s.51). Schroeder ve Fillis (2010)’a
göre estetik liderler, sivil ve politik örgütlerde ikna edici bir taraf olarak kolaylıkla görülebilir.
Örgütleri oluşturan bireylerin eğitilmesi ve kültür kazanmasında en önemli yerler okullardır. Okullarda ise
öğretmenler estetik özellikleri gösterebilecek ve öğrencilere ulaşabilecek en ekili estetik liderlerdir. Öğrenci ve
öğretmen arasındaki ilişki ressam ve resmi ya da müzisyen ve bestesiyle ilişkisine benzemektedir. Bir sanatçı
olarak öğretmen çocukla karşılıklı etkileşim içindedir. Merkezde olan, harici standartlar ya da program değil
öğrenci ve öğrenciyle ilgili olan işlerdir (Ruen, 2010, s.43). Öğretmen toplumun bireyleri olan öğrencileri
merkeze alarak estetik bakış açılarını geliştirir. Eğer toplumu oluşturan bireylerin estetik açıdan bakışlarını daha
yüksek bir düzeyde istiyorsak, genel eğitim düzeyindeki sanat eğitimi konularına daha fazla önem verip yüksek
sanatsal düzey taşıyan çalışmalar ve uygulamalarına ağırlık vermek zorundayız. Bu da sanat eğitimi konularını
ideal şekilde planlamayı, yeterli düzeyde bütçe ayırmayı, uygun fiziksel şartları oluşturmayı gerektirmektedir
(Tebiş, 2010). Bu şartlar oluşturulurken de toplumun estetik kavramını daha iyi anlaması gerekmektedir.
Estetik, felsefenin doğrudan doğruya, sanat, sanat eseri, sanat objesi, sanat eseri sanatçı bağlantısı gibi
problemlerle uğraşan bunlara yeni bir yorum getiren disiplin dalıdır. Estetik kelimesi aisthesis ya da aisthanestha
sözcüğünden gelir. Kökeni Grekçedir. Aisthesis sözcüğü duyum, duyulur algı anlamına gelmektedir.
Aisthanesthai sözcüğü ise duygularla algılamak anlamındadır. Estetik, duyu organlarından elde edilen bilgi
olarak adlandırılır. Bu açıdan estetik, duyulur, algılanır ya da duygusallığın sağladığı bilgiyle ilgili bir bilim dalı
olarak adlandırılır. İlk olarak estetikten söz eden ve bu sözcüğe bu adı veren kişiler Giambattisco Vico ve
Alman felsefeci A. G. Baumgarten’dır. Baumgarten 1750–1758 yılları arasında yayınladığı Aesthetica adlı
eserinde estetikten bahsetmiştir. Ayrıca Vicov’nun felsefik yazılarında estetik temelli düşüncelere
rastlanmaktadır (Schroder ve Fillis, 2010, s.5).
Estetik, nesnelerin ve deneyimlerin duyusal bilgisi ve hissedilen anlamı olarak adlandırılır (Hansen, Ropo,
Sauer, 2007, s.545). Estetik, insanların duyusal deneyimleri hakkındaki hislere ve duygulara dayalı
oluşturdukları anlam ve bilgiyi içerir (Hansen at al., 2007). Bu bilgi açık seçik değil; bulanıktır. Akıl ise açık ve
1
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seçik bilgilerle ilgilidir. Akli bilginin görevi, aklın doğrularını araştırıp bulmaktır. Estetik deneyim üç yolla
anlaşılabilir; öncelikle entelektüel (zihinsel) bilginin aksine bilinçsiz duyusal bilgi olarak; ikincisi, dürtü ve
duygunun şekillendirdiği anlamlı ve önyargısız bir eylem biçimi olarak; üçüncüsü, hissetmenin özel yollarından
geçen bir iletişim şekli olarak anlaşılabilir (Schroeder ve Fillis, 2010, s.5).
Estetik denilince her ne kadar akla güzel sözcüğü gelse de estetik güzel kavramıyla tam olarak anlamdaş
değildir aynı zamanda liderliğin sanatı da değildir. Schroder ve Fillis (2010)’ a göre estetik genellikle güzellik
soruları ve evrensel eğilimleriyle alakalıdır. Antik çağdan beri bir nesnenin niteliğini ifade eden güzellik;
mükemmel, dengeli, uyumlu gibi niteliklerle ifade edilmektedir (Marinescu, 2010, s.42). 17. yüzyıl düşünürleri
güzeli, alıcının öznel bakışından, tatlarından ve ruh halinden yararlanarak açıklarlar (Marinescu, 2010, s.43).
Modern estetikçiler ise güzeli ilişki açısından şekil ve izleyici arasında bir yerde ifade ederler. Zhang, Cone,
Everett ve Elkin (2011) bir estetik sınıflama olarak güzelliği, estetik bilgiyi oluşturan duyusal deneyimler ve
hissedilen anlamların çoklu sınıflandırmalarının dışında tutarak, tanımlamaktadır. Bir estetik sınıflama olarak
güzel tanımlanırken yaratıcılık kavramı göz ardı edilemez. Yaratıcılık hayal gücünün bir sonucudur (Vondey,
2010, s.1).
Günümüz örgütlerinin içinde bulunduğu karmaşa hem liderler hem de örgüt üyeleri adına yaratıcı hayal gücü
gerektirir. Lider grup üyeleri tarafından hissedilen, ancak açıklığa kavuşmamış olan ortak düşünce ve arzuları,
benimsenir bir amaç biçiminde ortaya koyan ve grup üyelerinin gizil güçlerini bu amaç etrafında etkinliğe
geçiren kimsedir (Celep, 2004). . Lider insanların davranışlarını kendi istediği şekilde etkileyen ve bu etkileme
eylemini gerçekleştirirken yol gösteren, aydınlatan, öğreten, ileriyi gören, emir ve talimat veren, birlikte çalıştığı
kimselerin istek ve ihtiyaçlarını zamanında sezen yaratıcı bir kimsedir (Bakan, 2008). Günümüz dünyasını
şekillendirebilen ve yarının dünyasını hayal edebilen liderler örgüt yaşamında önemli bir yere sahiptir (Polat ve
Kavak, 2011, s.52).
Liderlik ise yaratıcılık ve yenilikle ilgilidir, bu tarz liderlik çeşitleri yapmaya istekli yaratıcı girişimciliğe sahip
insanları etkiler (Vondey, 2010, s.3). Liderlik, farklı açılardan bakıldığında farklı özellikler gösterebilen bir
kavramdır. Nasıl ki bir kişi ya da nesneye farklı zamanlarda ve farklı açılardan bakıldığında farklı özellikler
gösteriyorsa liderlik kavramı da farklı özellikler taşımaktadır. En yaygın biçimiyle liderlik, belirli amaçlar ve
hedefler doğrultusunda başkalarını etkileyebilme ve eyleme sevk edebilme gücü olarak tanımlanmaktadır
(Şişman, 2012, s.3). Celep (2004, s.3), liderliği önderlik olarak adlandırmıştır. Önder, grup üyeleri tarafından
hissedilen, ancak açıklığa kavuşmammış olan ortak düşünce ve arzuları, benimsenir bir amaç biçiminde ortaya
koyan ve grup üyelerinin gizil güçlerini bu amaç etrafında etkinliğe geçiren kimsedir. Liderlik, grup etkilerini
grup hedeflerine ulaşma doğrultusunda etkileme sürecidir. Çelik (2012)’e göre liderlik, görüşleri eylemleri ve
eğilimleri, etkileme, yönlendirme ve yönetmedir. Öğrenen açık örgüt sistemlerinde yaratıcı ve estetik liderlere
ihtiyaç vardır (Marşap, 2004). Bu tür örgütler yeniliğe ve değişime açıktırlar ve kendi değerlerini oluştururken
yaratıcılığa bu değerleri düzenlerken estetiğe ihtiyaç duyarlar. Bursalıoğlu (2012)’e göre, örgüt bir yapıdır,
yönetimin tümü bu yapıyı işleten süreçtir; başka bir deyişle örgüt, üyeleri arasındaki ilişkinin bir örgüsüdür.
Bundan dolayı estetik yapı bir örgütte her zaman mevcuttur. Örgütlerde estetik perspektif genellikle algı,
soyutlama ve biliş üzerindeki his, simge ve duyguyu vurgular (Schroeder ve Fillis, 2010, s.6). Çoğu örgüt,
estetik yönlerin üzerinde durmasa ya da estetik liderliği desteklemese bile birçok lider estetik anlayış yokluğunu
ortaya koyar. Örgütlerin, izleyenlerindeki estetik haz ve bilinç eksikliklerini giderebilecek liderlere ihtiyaç
duymasının sebebi budur.
Estetik liderlik, izleyenleriyle estetik vizyonu paylaşma ve takipçilerini estetik haz, ilgi, his ,duyarlılık ve eleştiri
gibi estetik davranışları göstererek etkileme sürecidir (Polat ve Kavak, 2011, s.52). Hansen estetik liderliği,
duyusal bilgiye ve liderlik fenomeni ile ilişkili hissedilen anlama odaklı bir yaklaşım olarak tanımlar (Zhang,
Cone, Everett, Elkin, 2011, s.476). Estetik liderlik ilişkisel ve somutlaşmış bir bakış açısına sahiptir. Bunun
yanında estetik liderlik, liderlikteki sosyal etki sürecinin estettik görünüşüyle ilgilidir (Hansen, Ropo, Sauer,
2007, s.553-554). Estetik liderlik, sanatçılar ve özellikle görsel sanatlarla ilgilenen bireylerin oluşturdukları grup
içinde liderlik fonksiyonlarını sergileme davranışlarıyla ilgilidir (Schroeder ve Fillis, 2010, s.4). Estetik liderlik,
liderler destekçileriyle ilişkilerini uyumlu bir şekilde sürdürmeleri ve örgüt çapında olumlu hisleri göstermeleri,
duruma hakim olarak, kendi ve çevrelerinin açık şekilde farkında olmaları, müşterek amaçları ve diğer olumlu
ahlaki davranışları takip etmeleri için etkili bir yöntemdir (Zhang, Cone, Everett, Elkin, 2011, s.11). Daha geniş
anlamda, bu liderlik türü kentsel ve politik mücadelelerde de görünür çünkü sanatsal ve kültürel üretim ikna
edici sonlar için kolayca kullanılır (Schroeder ve Fillis, 2010, s.15).
Akdağ (2004)’e göre, günümüz post modern liderlik yaklaşımlarında gözden kaçırılan noktalardan bir tanesi de
liderin hisleri ve duygularıdır. Hansen, Ropo ve Sauer (2007)’e göre estetik liderlik, liderliğin mantıksal, akılcı
amaçsal ve çizgisel doğasını vurgulayan temel liderlik paradigmalarından farklılık gösterir. Bilimsel bilgilerin
çoğalması, sanatın ve yaratıcılığın gelişmesi, yaygınlaşması, bilgi çağındaki liderliği de değiştirecektir. Bu
durumda liderin sanatsal ve estetik özellikleri ön plana çıkacaktır.
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Estetik liderlik; dönüşümcü, vizyoner, karizmatik ve otantik liderlik gibi farklı liderlik türleriyle de bazı
özellikleri bakımından benzeşmektedir. Bu liderlik türleri,1980’lerde ortaya çıkmış yeni liderlik paradigmaları
olarak adlandırılan liderlik yaklaşımlarından bazılarını temsil eder (Hansen, Ropo, Sauer, 2007, s.549).
Dönüşümcü, vizyoner, karizmatik ve otantik liderliğin tamamı estetiğe potansiyel bir bilgi yaklaşımı olarak
işaret eder. Her bir liderlik çeşidinde, duygular takipçiler ve liderlerde benzer şekilde uyandırılmıştır (Hansen,
Ropo, Sauer, 2007, s.550) . Estetik liderlik, liderlere atıfta bulunmaktan ziyade etki süreci üzerine odaklanır.
Estetik liderlik, liderler ve izleyiciler arasında sosyal etki, duygusal ilişki ve etkileşim üzerine odaklanmış
araştırma yoluyla geliştirmek için sağlam bir potansiyele sahiptir (Hansen ve diğerleri, 2007).
Estetik liderlik, estetik duyarlılık, estetik yaklaşım, estetik iletişim, estetik görünüş, estetik uygulama, estetik
destek ve estetik dürüstlük adı altında toplam yedi alt boyuta sahiptir (Polat ve Kavak, 2011, s.52). Estetik
duyarlılık estetik farkındalıkla ilişkilidir. Estetik duyarlılığa sahip insanlar çevreye daha çok duyarlıdırlar. Daha
fazla görür, daha fazla duyar ve daha fazla okurlar (Smith, 1996). Estetik liderler sanat eleştirmeni gibidir. Bir
sanatçı, yaratma eylemi içindeyken karmaşık bütün unsurların farkında değildir. Liderin rolü sadece izleyenlere
konuyu getirmek değil, bunun yerine konuyu izleyenler yardımıyla ortaya çıkarmaktır (Ruen, 2010, s.43).
Estetik yaklaşımda duygular ve hisler önemlidir. Estetik lider izleyenlerin duygularını, hislerini anlamaya
çalışır. Estetik lider insandaki estetik hisleri ortaya çıkarır (Samier at all, 2006). Estetik liderlik liderler
destekçileriyle ilişkilerini uyumlu bir şekilde sürdürmeleri ve örgüt çapında olumlu hisleri göstermeleri, duruma
hâkim olarak, kendi ve çevrelerinin açık şekilde farkında olmaları, müşterek amaçları ve diğer olumlu ahlaki
davranışları takip etmeleri için etkili bir yöntemdir (Zhang, Cone, Everett, Elkin, 2011, s.11). Sosyal
adaletsizlikler de veya çok önemli kültürel meselelerde ya da daha geniş anlamda, sorunların kimseye zarar
vermeden çözümünde bile estetik bakış açısı gerekmektedir (Schroder ve Fillis, 2010). Estetik iletişimde liderin
izleyenleriyle kurduğu bağ çok önemlidir. İletişim, iki tarafın anlamları eş kılma sürecidir. Tek taraflı olursa ileti
olur. Bu bağlamda iletişim insan davranışını değiştirmek, örgütte bir haberleşme ağı kurmak, kişiler ve gruplar
arası ilişkileri geliştirmek, yetkinin görevlerini gerçekleştirmek ve etkili bir koordinasyon sağlamak amacıyla
kullanılır (Bursalıoğlu, 2012, s.110). Liderler için, sadece bir vizyon yaratmak önemli değildir, bunun yanında
izleyenlerinin olumlu bir gelecek hayal ettiği şekilde iletişim kurması hayati önem taşımaktadır (Vondey, 2010,
s.8). Estetik lider grubunu nezaketi, sakinliği, sağlamlığı ve çözümcü tavırlarıyla bir arada tutar. Lider estetik
görünüşüyle izleyenlerine örnek teşkil eder. İnsanların fiziksel deneyimleri estetik bir şekilde öğrenmenin
merkezidir (Sauer ve Ropo, 2007). Vücudumuz ruh halimizi hislerimizi ve duygularımızı yansıtır. Estetik
uygulama boyutunda estetik lider duyguların buluşması ve deneyimlere odaklanma olarak adlandırılan iki kalıcı
bileşene ihtiyaç duyar (Schroder ve Fillis, 2010). Estetik lider içindeki estetik duyuları izleyenleriyle paylaşır.
Estetik lider izleyenlerinden desteğini hiçbir zaman esirgemez. Bu bağlamda estetik destek boyutunun
özelliklerini izleyicilerine yansıtmış olur. Estetik liderleri mimarlar gibi düşünebiliriz çünkü çevreyi daha
insancıl, dikkatli ve estetik bir yaklaşımla yapılandırırlar. Mimar gibi olan liderler insanların kendine inancını,
diğerlerindeki ve toplumdaki inançları değiştirebilirler (Samier at al., 2006). Estetik liderler söylemleri ve
yaptıklarıyla tutarlıdır. Estetik liderler izleyenlerini etkileyebilmek için estetik açıdan dürüstlüğü tam anlamıyla
izleyicilerine hissettirirler. İzleyenlerinden bir şeyler saklamaz ve şeffaftırlar. Bu bağlamda liderler
gerçekleştirebileceği sözler vermelidir. Yoksa liderin sözünü yerine getiremediği durumlarda grubun lidere
güveni sarsılabilir (Vural, 1997, s.16).
YÖNTEM
Araştırma Deseni
Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim yaklaşımı kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda amaç; saptanan
problemlere güvenilir çözümler aramak amacı ile planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi,
yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesidir. Olgu, genel anlamıyla, evrende yer alan, doğrudan ya da
dolaylı olarak gözlenebilen nesne, durum veya olaylar olarak açıklanabilir. Yıldırım ve Şimşek (2005)’e göre
olgu bilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara
odaklanmaktadır. Bu bağlamda tam anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için
olgu bilim uygun bir araştırma desenidir. Öğrencilerin bakış açısından hareketle öğretmenlerin estetik liderlik
davranışlarını oluşturan özelliklerinin neler olduğu konusu araştırılması amaçlanan olgu olup çalışma olgu bilim
yaklaşımı ile desenlenmiştir. Bu şekilde desenlenen araştırmada aşağıdaki alt amaçlara yanıt aranmıştır.
1. Lise öğrencilerine göre estetik nasıl tanımlanmaktadır?
2. Lise öğrencilerine göre öğrencileri etkileyen;
a) Öğretmenlerin estetik uygulamaları nelerdir?
b) Öğretmenlerin estetik görünüş özellikleri nasıldır?
c) Öğretmenlerin estetik duyarlılıkları nelerdir? / Estetik duyarlılığa sahip öğretmenlerin özellikleri
nasıldır?
d) Öğretmenlerin estetik yaklaşımları nasıldır? Nelerdir?
e) Öğretmenlerin estetik iletişim özellikleri nelerdir?
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f) Öğretmenlerin estetik destekleri nelerdir?
g) Estetik dürüstlüğüyle sizin üzerinizde etkisi olan öğretmeninin davranışları ve özellikleri nelerdir?
Çalışma Grubu
Araştırma, Kocaeli İli Gebze İlçe merkezinde yer alan üç farklı orta öğretim kurumunda gerçekleştirilmiştir. Üç
okul da farklı okul türlerinden seçilmiştir. Her okuldan tesadüfi (yaş grupları 15-18 arası) yedişer öğrenci
seçilmiştir. Çalışma grubunun oluşturulmasında amaçlı örneklem tekniklerinden ölçüt örneklem tekniği
kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2005)’e göre burada sözü edilen ölçüt ve ya ölçütler araştırmacı tarafından
oluşturulabilir veya daha önceden belirlenmiş bir ölçüt listesi kullanılabilir. Araştırmadaki söz konusu ölçütler,
öğrencilerin en az 15 en fazla 18 yaşında ve orta öğretim kurumunda eğitimlerine devam ediyor olmasıdır. Üç
farklı ortaöğretim kurumunda eğitim gören ve bu ölçütleri taşıyan 21 öğrenci, araştırmanın çalışma grubunu
oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tabloda Kız ‘’K’’, erkek ‘’E’’ ve yaş ‘’Y’’ olarak kısaltılmıştır. Çalışma grubunun 12’si kız, 9’u erkek olup,
toplam 21 kişiden oluşmaktadır. Öğrenci isimleri Ö1’den Ö21’e kadar isim verilmeden kodlanmıştır.
Tablo 1.
Çalışma Grubu Öğrencilerinin Özellikleri
Öğrenci
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
Ö8
Ö9
Ö10
Ö11
Ö12
Ö13
Ö14
Ö15
Ö16
Ö17
Ö18
Ö19
Ö20
Ö21

Cinsiyet
E
K
K
E
K
K
E
E
K
K
K
E
K
E
E
K
K
E
E
K
K

Yaş
16
15
18
17
17
16
16
18
15
15
18
16
17
17
16
16
18
15
17
15
16

Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu, araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. 21
öğrenciyle ön görüşme yapılarak mevcut durumlarla ilgili görüşlerini yazmaları istenmiştir. Literatür taraması
ve bu görüşler doğrultusunda öğrencilere yöneltilecek sorulara 7 maddede yer verilmiştir. Sorular yarı
yapılandırılmış görüşme formuna uygun biçimde hazırlanmıştır. Veri toplama aracının kapsam geçerliliğinin
sağlanması için görüşme formlarındaki sorular lisansüstü eğitimi olan bir uzman tarafından incelenmiştir.
Uzman görüşünden yeterli dönüt sağlandığına kanaat oluştuğunda elde edilen görüşler dikkate alınarak görüşme
formu yeniden düzenlenmiş ve hazır hale getirilmiştir.
Verilerin Toplanması
Çalışmanın verileri odak grup görüşmesi tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Odak grup görüşmesi, ılımlı ve
tehditkâr olmayan bir ortamda önceden belirlenmiş bir konu hakkında algılar elde etmek amacıyla dikkatle
planlanmış bir tartışmalar serisidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 152). Öğrencilerle görüşmeler Haziran 2014
tarihinde gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılmadan önce öğrencilerle ön görüşme yapılarak yapılmış çalışmanın
amacı ve katkıları açıklanmıştır. Görüşmenin yapılacağı salon önceden ayarlanmıştır ve öğrencilerin rahat
edebilecekleri bir ortam oluşturulmuştur. Görüşmelerin tamamı iki farklı video kamera ve bir ses kaydı cihazıyla
kaydedilmiştir. Görüşme esnasında sorulacak olan sorular odak grup görüşmesine katılan öğrencilere toplantıya
başlamadan önce verilmiştir. Görüşme soruları katılımcılara tek tek sorularak cevaplar alınmıştır. Bu soru cevap
esnasında katılımcıların kendilerini rahatça ifade etmeleri sağlanmıştır. Cevap içerikleri tartışma esnasında
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öğrenciler tarafından geliştirilmiş ve araştırmacı tarafından yönlendirilmiştir. Bu şekilde konunun dışına çıkma
riski azaltılmıştır. Her bir öğrenci kendi fikirlerini özgürce ifade edebilmiştir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde Nitel Araştırma Yöntemlerinden, betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analizde
yönteminde, anlatılara sık sık yer verilir. Bu tür bir analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve
yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır (Şimşek, 2009, s.45). Elde edilen bilgiler daha önceden
belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Elde edilen veriler sistematik ve açık bir biçimde
betimlendikten sonra yapılan betimlemeler, yorumlanır, neden sonuç ilişkisi irdelenir ve birtakım sonuçlara
ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s.224). Bulgular kısmında öğrenci isimleri açık olarak verilmemiş,
Ö1,Ö2…..Ö21 kodları kullanılmıştır.
BULGULAR
Öğrencilerin sorulara verdiği cevapların incelenip değerlendirilmesiyle elde edilen bulgular, araştırmanın alt
amaçları doğrultusunda verilmiştir.
Estetik Kavramıyla İlgili Bulgular
Öncelikle öğrencilere ‘’Estetik’’ kavramının ne olduğuyla ilgili bir soru yöneltilmiştir. 21 katılımcının verdiği
ortak yanıt estetiğin; akla ve ruha hoş gelen her şey, güzellik, düzen, güzel bir dış görünüş, duygular, güzel
hisler, uyum, çevre bilinci, güzel hal davranış ve duygular, hoş görü, rahatlık olduğu yönündedir. Katılımcıların
bazılarının görüşleri aşağıdaki gibidir:
‘’Estetik deyince akla, ruha hoş gelen her şey diyebilirim. Bunun yanında güzellik. Herhangi bir nesnenin,
cismin başkası gözünde güzel durması.’’ Ö1
‘’Estetik deyince aklıma ilk gelen şey görünüş olarak dış güzellik.’’ Ö4
‘’Bence estetik insanın duyguları davranışlarıdır, düşüncelerin güzelliğidir bence estetik.’’ Ö8
‘’ Bence estetik doğaya uyum sağlayıp, özümüze hitap edebilmedir, güzelliktir.’’ Ö3
Öğretmenlerin Estetik Uygulamalarına İlişkin Bulgular
Öğrenciler, öğretmenlerin estetik uygulamalarına ilişkin genellikle olumlu görüş bildirmişlerdir. Öğretmenlerin
öğrencilerin düşüncelerine saygı duyduğunu ve öğrencilere sevgi aşıladıkları söylenmiştir (9 katılımcı).
Öğretmenlerin hal ve davranışlarıyla öğrencilere örnek oldukları, öğretmenlerin olumlu yaşam deneyimlerini
öğrencilere aktardıkları ifade edilmiştir (5 katılımcı). Öğrencilerle öğretmenlerin sosyal aktiviteler yaptıklarını,
özgür düşünmeyi öğrettikleri, güzel ve göze hoş gelen hareketleriyle öğrencileri etkiledikleri, öğretmenlerin
espirili ve eğlenceli bir şekilde ders anlattıkları belirtmiştir (18 katılımcı).
Diğer taraftan öğretmenlerin giyim kuşamlarıyla öğrencilere örnek olduğu vurgulanmıştır (5 katılımcı).
Öğretmenlerin öğrencilerde kötü alışkanlıklara örnek olmamak için örneğin sigara içmek gibi, kendilerinin de
kötü alışkanlıklardan uzak durduğu ifade edilmiştir (3 katılımcı). Estetik uygulamaları daha da etkin kılmak için
konserler yapıldığı, kişisel gelişimi sağlayıcı müzikler yapıldığı, tiyatrolar yapıldığı, resim çalışmalarının
yapıldığı belirtilmiştir (10 katılımcı). Kitap okutulduğu, şiir yazdırıldığı, kompozisyon çalışması yaptırıldığı
ifade edilmiştir (3 katılımcı). Bahçe düzeninin sağlandığı, sınıf ve çevrenin düzeninin sağlandığı ifade edilmiştir
(2 katılımcı). Ders etkinliğini estetik açıdan daha verimli hale getirmek için eğitsel videolar gibi görsel
materyallerin kullanıldığı ifade edilmiştir (1 katılımcı).
Tablo 2.Öğretmenlerin Estetik Uygulamalarına İlişkin Öğrencilerin Görüşleri ve Frekans Dağılımı
Tematik Alan
Öğretmenlerin öğrenci düşüncelerine saygılı olması ve öğrencilere sevgi
duygusunu aşılaması
Öğretmenlerin olumlu yaşam deneyimleriyle öğrencilere model olması ve
deneyimlerini öğrencilere aktarması
Öğretmenlerin sosyal aktivitelerle birlikte öğrencilere özgür düşünmeyi
öğretmesi ve göze hoş gelen hareketleriyle dersleri eğlenceli işlemesi
Öğretmenlerin giyim kuşamlarıyla öğrencilere rol model olması
Öğretmenlerin kötü alışkanlıkları yapmayıp öğrencilere örnek teşkil etmesi,
kötü alışkanlık ve davranışlardan öğrencileri uzak tutması
Sosyal aktivitelerin yanında öğretmenler tarafından öğrencilere kültürel
faaliyetlerin de yaptırılması
Edebiyat alnında öğretmenler tarafından öğrencilere faaliyetler yaptırılması
Sınıf ve çevre düzenine ilişkin faaliyetlerin öğretmenler tarafından
öğrencilere yaptırılması
Eğitim ve öğretimde öğrencilere eğitsel ve görsel materyallerin
öğretmenler tarafından kullandırılması
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Frekans (f)
9
5
18
5
3
10
3
2
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Katılımcıların bazılarının görüşleri aşağıdaki gibidir:
‘’Öğretmenlerimiz bizi çağırıyor, konuşuyor. Bizimle iletişime geçiyor, kendi okuduğu bir kitabı öneriyor,
izlediği bir filmi öneriyor. Örneğin sigara içmiyor ve bize de örnek oluyor. Çevre temizliğine dikkat ediyor
bizleri de uyarıyor.’’ Ö7
‘’Ben müzik öğretmeninden yola çıkayım. Mesela bu dersten sıkılırdım. Ama müzik hocamız bize müzik aşkını
veriyor. Ben opera sevmezdim ama dinlettiği müzikle artık opera bile seviyorum. Çünkü operayı sevdirmek,
müziği anlatmak, hislerimizi uyandırmak için sıra dışı yollar deneyerek bunu başardı. Bunu yaparken bizi
aşağılamadı, zorla kabullendirmedi. Bizi sevdi, bize saygı gösterdi.’’ Ö14
‘’Öncelikle etrafımızdakilere saygı ve sevgiyi öğretiyorlar ve kendi hal ve davranışları da o şekilde oluyor.
Hayat standartlarını kısıtlamamayı, özgür düşünmeyi öğretiyorlar.’’ Ö3
Öğretmenin Estetik Görünüş Boyutuna İlişkin Bulgular
Çalışma grubunu oluşturan öğrenciler, öğretmenlerinin estetik görünüşüyle genellikle kendilerini etkilediklerini
ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin giyim tarzlarının modaya uyması ve şık giyimlerinin öğrencilere örnek teşkil
ettiği ve öğrencileri etkilediği ifade edilmiştir (14 katılımcı). Modayı takip eden öğretmenlerin değişime açık,
yenilikçi, planlı ve programlı olduğu vurgulanmıştır (6 katılımcı). Estetik görünüşe sahip olan öğretmenlerin sıra
dışı ve dikkat çekici olduğu ve sıradan öğretmenlere göre öğrenciler üzerinde daha büyük etkiye sahip olduğu
ifade edilmiştir (3 katılımcı). Öğretmenlerin öğrencilere çabuk uyum sağladığı ve yaratıcı fikirler sunduğu bunu
da ilk olarak dış görünüşüyle dikkat çekerek öğrencinin ilgisini kendi üzerinde toplayarak yaptığı dile
getirilmiştir (3 katılımcı). Dış görünüşüyle göze hoş gelen öğretmenlerin örnek alındığı ve öğrencilerin de
kendilerine çeki düzen verdikleri belirtilmiştir (1 katılımcı). Öğretmenlerin olumlu beden dillerinin öğrencileri
olumlu yönde etkilediği ifade edilmiştir (2 katılımcı). Dış görünüşüyle öğrencileri estetik açıdan örnek olan
öğretmenin hitabet gücünün yüksek olduğu ve diksiyonunun iyi olduğu belirtilmiştir (1 katılımcı).
Tablo 3.
Öğretmenlerin Estetik Görünüşüne İlişkin Öğrencilerin Görüşleri ve Frekans Dağılımı
Tematik Alan
Öğretmenlerin modaya uygun, çekici giyinmesi ve öğrencileri
olumlu yönde etkilemesi
Modayı takip eden öğretmenlerin değişime açık, yenilikçi, planlı ve
programlı olması
Estetik görünüşe sahip öğretmenlerin sıra dışı ve dikkat çekici
olması, öğrenciler üzerinde daha büyük etkiye sahip olması
Öğrencilerin dış görünüşü güzel olan öğretmenleri örnek alması ve
kendilerine çeki düzen vermesi
Öğretmenlerin öğrencileriyle rahat uyum sağlaması ve yaratıcı
fikirleri öğrencilere aşılaması
Öğretmenlerin olumlu beden diliyle öğrencileri olumlu yönde
etkilemesi ve yönlendirmesi
Görünüşü estetik olarak iyi olan öğretmenlerin diksiyon ve hitabet
gücünün iyi olması

Frekans (f)
20
4

3
1
3
2
1

Katılımcıların bazılarının görüşleri aşağıdaki gibidir:
‘’Yenilikçi ve yaratıcı düşünceye sahip olur en azından değişen modayı takip eder. Planlı ve programlı olur;
örneğin bir gün sonra ne giyeceğini önceden planlar ve düzenler.’’ Ö3
‘’Dış görünüşü göze hoş gelen çok öğretmenimiz var biz de onlara özeniyoruz ve pasaklı olmamaya
çalışıyoruz.’’ Ö9
‘’Bence kesinlikle modayı takip ediyorlar. Yaratıcılar ve değişikliğe açıklar. Bu da özgür düşünceyi tetikliyor
bence. Bu şekilde hem biz hem de onlar yaratıcı oluyoruz. Çevreye de görünümümüzle örnek oluyoruz.’’ Ö21
Öğretmenlerin Estetik Duyarlılık Boyutuna İlişkin Bulgular
Çalışma gurubunu oluşturan öğrencilerin tamamı öğretmenlerin büyük çoğunluğunun estetik duyarlılığa sahip
olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin bahçenin peyzajı, düzeniyle ilgilendiğini, çevre temizliğine özen
gösterdiği ifade edilmiştir (2 katılımcı). Öğretmenler estetik duyarlılığı kazandırmak için önce kendilerinin
yapıp göstererek öğrencilere örnek olduğu, önder olduğu vurgulanmıştır (8 katılımcı). Estetik duyarlılığı
aşılayan öğretmenlerin bilgili, yaratıcı ve değişime açık, yenilikçi olduğu dile getirilmiştir (5 katılımcı). Estetik
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duyarlılığı kazandırmak için geziler yapıldığı, ağaç dikimi yapıldığı, okumak için kitaplar önerildiği, çevre
bilinci faaliyetlerinin yapıldığı ifade edilmiştir (4 katılımcı). Öğretmenlerin öğrencilere sanatsal filmler ve
kültürel belgeseller izlettirdiği, dünya müziklerini dinlettirdiği söylenmiştir (1 katılımcı). Doğayı ve ağacı
sevdirmek için bazı derslerin bahçede işlendiği çöplerin hep birlikte toplandığı belirtilmiştir (3 katılımcı).
Tablo 4.
Öğretmenlerin Estetik Duyarlılığına İlişkin Öğrencilerin Görüşleri ve Frekans Dağılımı
Tematik Alan
Öğretmenlerin bahçe peyzajı ve düzeniyle ilgilenmesi, çevre
temizliğine özen göstermesi
Öğretmenlerin önce kendileri yaparak öğrencilerde estetik bilinci
oluşturması ve öğrencilere estettik duyarlılığı kazandırması
Estetik duyarlılık kazandıran öğretmenlerin daha bilgili ve yaratıcı
olması
Öğretmenlerin, öğrencilere estetik duyarlılığı kazandırmak için
çevre gezileri yaptırması ve ağaç diktirmesi
Öğretmenlerin, öğrencilere sanatsal filmler ve belgeseller
seyrettirmesi, farklı kültürlerden müzikler dinlettirmesi
Doğa sevgisi ve bilinci için derslerin bahçede işlenmesi, çöplerin
birlikte toplanması

Frekans (f)
2
8
5

4
1
3

Katılımcıların bazılarının görüşleri aşağıdaki gibidir:
‘’Bir yıl boyunca en temiz sınıf seçilme yarışması yapıldı ve bu duyarlılık bu yolla öğrencilere kazandırıldı.
Öğretmenlerimiz bize önderlik edip bize rol model oldular.’’ Ö4
‘’Bazen derslerimizi bahçede işliyoruz, ağacı, doğayı sevdiriyorlar, çöpleri topluyoruz.’’ Ö12
‘’Öğretmenlerimiz empati yapıyor, duyarlılığı kazandırmak için önce kendileri bir şeyler yapıp bize örnek
oluyorlar. Sakinler, bağırıp çağırmıyorlar. Ben merkezli değiller bir şeyler yapmamamız için bize fırsat
veriyorlar.’’ Ö6
Öğretmenlerin Estetik Yaklaşım Boyutuna İlişkin Bulgular
Çalışma gurubunu oluşturan öğrenciler, öğretmenlerin estetik olarak kendilerine yaklaşımlarını olumlu olarak
değerlendirmişlerdir. Öğretmenin empati yaptığı ve bunun da öğrenciyi rahatlattığı ifade edilmiştir (10
katılımcı). Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun, seviyesi ne olursa olsun öğrencilere aynı mesafede ve eşit
şartlarda adil bir şekilde yaklaştığı dile getirilmiştir (4 katılımcı). Öğretmenlerin öğrenciyi kırmadan, sakin bir
şekilde problemleri çözdüğü, yaparak öğrettiği ve kontrollü olduğu ifade edilmiştir (5 katılımcı). Öğretmenlerin
yaratıcı olduğu ve öğrencilere birçok konuda imkân sağladığı belirtilmiştir (2 katılımcı).
Tablo 5.
Öğretmenlerin Estetik Yaklaşımına İlişkin Öğrencilerin Görüşleri ve Frekans Dağılımı
Tematik Alan
Öğretmenlerin empati yapması, öğrencilerde rahatlık hissini
uyandırması
Öğretmenlerin her öğrencilere eşit şartlarda yaklaşması, onlara karşı
önyargısız olması
Öğretmenlerin sakin ve sabırlı olması
Öğretmenlerin öğrencilere karşı yapıcı olması ve imkân sağlayıcı
olması

Frekans (f)
10
4
5
2

Katılımcıların bazılarının görüşleri aşağıdaki gibidir:
‘’Yani empati özelliğine sahiptir, baskı yapmaz ama önderlik eder. Gösterir yapmamızı sağlar bize destek verir
yargılamaz. Öğretmenlerimiz de zaten bu şekilde davranıyor.’’ Ö6
‘’Öğrenciyi kırmadan, sempatik davranmalı ama yine de merkezde kendi olmalıdır bir şeyler yaptırırken.
Kontrollü olmalıdır yaklaşımlarında çizgiyi korumalıdır. Birçok öğretmenimizde zaten bunu görüyoruz.’’Ö11
‘’Güler yüzlü ve anlayışlı. Kızmayan, bize imkân sağlayan. Bir şeyi başaramadığımızda bizi yargılamayıp
yardım eden. Öğretmenlerimizin çoğu bu özellikleri taşıyorlar.’’ Ö13
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Öğretmenlerin Estetik İletişim Boyutuna İlişkin Bulgular
Çalışma grubunu oluşturan öğrenciler öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun estetik iletişimi etkili olan
öğretmenlerden oluştuğunu ifade etmişlerdir. Estetik iletişimi etkili olan öğretmenin ben merkezli olmadığı hatta
öğrencilere karşı bütünleyici bir tavır içinde olduğu dile getirilmiştir (11 katılımcı). Öğretmenlerin problemlerin
üstesinden gelirken farklı yöntemler kullandıkları belirtilmiştir (2 katılımcı). Öğretmenlerin, öğrencilerdeki
moral ve öğrencilere önyargısız yaklaştıkları dile getirilmiştir (3 katılımcı). Öğretmenlerin öğrencilere ve
çevrelerine karşı dost canlısı, sevecen ve güler yüzlü bir yaklaşım içinde oldukları belirtilmiştir (5 katılımcı).
Öğretmenlerin öğrencilerle iletişim içindeyken anlayışlı, samimi ve içten olduğu ifade edilmiştir (6 katılımcı).
Öğretmenlerin, öğrencilerle iletişimde öğrencilere ulaşmak için tüm yolları denedikleri vurgulanmıştır (5
katılımcı).
Tablo 6.
Öğretmenlerin Estetik İletişimine İlişkin Öğrencilerin Görüşleri ve Frekans Dağılımı
Tematik Alan
Öğretmenlerin ben merkezli – egoist olmaması ve bütünleyici,
yapıcı tavır sergilemesi
Problem çözmede, öğretmenlerin farklı yöntemler sergilemesi
Öğretmenleri güler yüzlü, dost canlısı ve sevecen olması
Öğretmenlerin aktif iletişimde anlayışlı, samimi ve içten olması
Öğretmenlerin öğrencilerle iletişiminde için birçok yolu denemesi
Öğretmenlerin öğrencilerde moral ve motivasyonu artırması

Frekans (f)
11
3
5
6
5
3

Katılımcıların bazılarının görüşleri aşağıdaki gibidir:
‘’Öğretmenlerimiz herhangi bir problemin üstesinden gelirken farklı yollar sunabiliyorlar.’’Ö4
‘’Öğretmenlerimiz, kesinlikle bize direkt önyargıyla değil bizi anlayarak yaklaşıyorlar.’’ Ö2
‘’Öğretmenlerimiz bizi düşünüp tavsiyelerde bulunuyorlar. Örneğin atölyede sen şu aleti kullanırsan sağlığın ve
güvenliğin açısından daha iyi olur diyorlar. Ama illaki yapacaksınız diye diretmiyorlar.’’ Ö5
Öğretmenlerin Estetik Destek Boyutuna İlişkin Bulgular
Katılımcı öğrenciler, öğretmenlerin estetik özellikleri kazandırmak için kendilerine her zaman destek olduklarını
ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin öğrencilere estetik özellikleri kazandırmada ellerindeki her türlü imkanı
kullandıkları ve seferber ettikleri ifade edilmiştir (5 katılımcı). Öğretmenlerin, özgürlük, arkadaşlık duygularını
uyandırarak her türlü sanatsal ve eğitimsel faaliyetlere destek verdikleri ve bunu yaparken de hiçbir karşılık
beklemedikleri dile getirilmiştir (4 katılımcı). Öğretmenlerin öğrencileri psikolojik olarak destekledikleri dile
getirilmiştir (1 katılımcı). Öğretmenlerin öğrencilere güven duygusunu kazandırdığı ve onları cesaretlendirdiği
söylenmiştir (1 katılımcı). Öğretmenlerin yeteneğine göre öğrencileri yönlendirdiği ve onlara destek olduğu
ifade edilmiştir (7 katılımcı).

Tablo 7.
Öğretmenlerin Estetik Desteğine İlişkin Öğrencilerin Görüşleri ve Frekans Dağılımı
Tematik Alan
Öğretmenlerin öğrencilere her türlü olanağı sunmaya açık olması
Öğretmenlerin öğrencilerden hiçbir karşılık beklemeden olumlu
duyguları uyandıran her türlü faaliyete destek vermesi
Öğretmenlerin öğrencilere psikolojik açıdan destek olması
Öğretmenlerin öğrencilerine güven duygusunu kazandırması ve
öğrencilere cesaret vermesi
Öğretmenlerin öğrencilerin yeteneklerini keşfederek onları o yönde
yönlendirmesi
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Frekans (f)
5
4
1
1
7
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Katılımcıların bazılarının görüşleri aşağıdaki gibidir:
‘’Öncelikle zaten bize örnek oluyorlar, morallerimizi yüksek tutuyorlar, birçok imkânı seferber ediyorlar.
Örneğin biz tiyatro oyunu oynuyoruz ve birçok estetik açıdan mesaj veriyoruz. Öğretmenimiz bize maddi ve
manevi bütün imkânları seferber ediyorlar. Provalar da oyunumuzu yanlış oynasak da bıkmadan bizi olumsuz
eleştirmeden yetiştiriyor ve oyunumuzu sergilememizi sağlıyor. Aramızdaki arkadaşlık bağının güçlenmesine
katkıda bulunuyor.’’ Ö7
‘’Bize güven kazandırıyorlar. Bizi hem dış çevrede hem de kendi gözümüzde değerli hissettiriyorlar. Yaparsın,
yapamasan da öğrenirsin mutlaka başarılı olursun diyorlar ve desteklerini esirgemeden veriyorlar.’’ Ö10
‘’Bence hayatımıza yön veriyor olabilirler. Mesela beden eğitim öğretmenimiz bizi bu konuda iyisin diyerek
yönlendiriyor. Bütün maçlara gidiyoruz. Öğrencileri olumlu yönde motive ediyor.’’ Ö14
Öğretmenlerin Estetik Dürüstlük Boyutuna İlişkin Bulgular
Katılımcı öğrenciler öğretmenlerin büyük bir kısmının estetik dürüstlük davranışı göstererek kendilerini
etkilediklerini ve bu davranışı devamlı olarak sergilediklerini ifade etmiştir. Estetik dürüstlüğüyle öğrencileri
etkileyen öğretmenlerin, eleştirel ama yapıcı olduğu, kontrollü olduğu ve empati yaptığı ifade edilmiştir (4
katılımcı). Estetik dürüstlüğe sahip öğretmenlerin şeffaf ve tutarlı olduğu yaptıklarıyla söylediklerinin bir
olduğu ifade edilmiştir (10 katılımcı). Öğretmenlerin öğrencilerden yapmasını istedikleri ya da öğrencilerde
oluşturmak istedikleri olumlu davranışları önce kendilerinin sergilediği dile getirilmiştir (4 katılımcı).
Öğretmenlerin yaratıcı oldukları fakat hayalperest olmadıkları belirtilmiştir (2 katılımcı).
Tablo 8.
Öğretmenlerin Estetik Dürüstlüğüne İlişkin Öğrencilerin Görüşleri ve Frekans Dağılımı
Tematik Alan

Frekans (f)

Öğretmenlerin eleştirel, yapıcı, kontrollü olmaları ve empati
yapması

4

Öğretmenlerin şeffaf ve tutarlı olması

10

Öğretmenlerin yol gösterici olması

4

Öğretmenlerin hayalperest değil yaratıcı olması

2

Katılımcıların bazılarının görüşleri aşağıdaki gibidir:
‘’Öğretmenlerin bir kısmı bize sigara içmeyin diyor, ama okul kapısının dışında kendileri içiyor. Her ne kadar
estetik özelliklere de sahip olsalar o an için benim gözümde bitiyorlar.’’ Ö4
‘’Öğretmenler bize açık ve netler, şeffaflar ve bizi kırmaktan da korkuyorlar. Çünkü onlar bize birer model ve
bir şeyleri güzelleştirmek istiyorlar ve bu durumda inandırıcı olmak zorundalar. Bu da dürüstlükle mümkün
oluyor. Yine İngilizce öğretmenimizden örnek vereceğim. Bizi hep karşılaştırıyor diğerleriyle. Dürüstçe yetersiz
olduğumuzu vurguluyor ama bunu tatlı bir dille yapıyor. Kimse onun bir dediğini iki etmiyor. Bu sınıfta iki kişi
var iyi olan diğerleri de onlar gibi olabilir diyor. Lafını esirgemiyor. Diğerlerinin de şevkini arttırmak istiyor.’’
Ö7
‘’Kendi yapamayacağı bir şeyi bize yaptırmamalı öğretmen. Örneğin edebiyat öğretmenimiz zamanında
bitiremeyeceğimiz bir kitap vermiyor ödev için.’’ Ö17
SONUÇ VE TARTIŞMA
Estetik algının ve bilincin büyük ölçüde eksik olduğu günümüz toplumunda bu bilinç ve algının bir şekilde
topluma kazandırılması hem insanlar hem de çevre için olumlu sonuçlar doğuracaktır. Estetik bilinç ve algının
kazandırılmasında en büyük rol eğitimden geçmektedir. Eğitim kurumlarına bu aşamada büyük ölçüde
sorumluluk düşmektedir. Eğitim kurumlarının temel taşları olan öğretmenler bu bağlamda kilit rol
oynamaktadırlar. Öğrencilere yol gösteren, bilgileri aktaran, önderlik eden yine öğretmenlerdir. Bu noktada
öğrencilerin öğretmenlerinde gördükleri estetik liderlik davranışları derinlemesine incelenmiştir. Bu inceleme
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yapılırken öğretmende estetik duyarlılık, estetik yaklaşım, estetik iletişim, estetik görünüş, estetik uygulama,
estetik destek ve estetik dürüstlük boyutları üzerinde durulmuştur.
Öğrencilerle yapılan odak grup görüşmesinde öncelikle estetik kavramının öğrenciler tarafından tam olarak
anlaşılıp anlaşılmadığına bakılmıştır. Bu bağlamda öğrencilerden alınan dönütler sonucunda estetik kavramıyla
ilgili ortak sonuçlar çıkarılmıştır. Estetik kavramı denilince her ne kadar güzel ve güzel ile ilgili terimler akla
gelse de öğrencilerin ilk aklına gelen akla ve ruha hoş gelen her şey, düzen, güzel bir dış görünüş, duygular,
güzel hisler, uyum, çevre bilinci, güzel hal – davranış ve duygular, hoş görü, rahatlık ifadeleri olmuştur.
Öğretmelerde estetik liderliğin alt boyutları öğrencilerin bakış açısıyla incelenmiştir. Öğretmenlerin estetik
liderliğin alt boyutları olan estetik duyarlılık, estetik yaklaşım, estetik iletişim, estetik görünüş, estetik
uygulama, estetik destek ve estetik dürüstlük özelliğini taşıdığı sonucuna varılmıştır. Öğretmenlerde estetik
duyarlılığın olduğu, öğretmenlerinin yaratıcı fikirler etrafında faaliyetlerde bulunarak öğrencilerde bu bilinci
uyandırdıkları sonucuna varılmıştır. Öğretmenlerin estetik yaklaşımı konusunda olumlu dönütler verilmiştir.
Öğretmenlerin öğrencilere karşı empati yaptıkları, sabırlı ve önyargısız bir şekilde davrandıkları tespit
edilmiştir. Öğretmenlerin estetik iletişim özelliklerini gösterdikleri görülmüştür. Öğretmenlerin ben merkezli
olmadığı, öğrencilerle iletişimde bütüncül ve yapıcı bir tavır sergilediği, yaratıcı, samimi, aktif ve içten olduğu
sonucuna varılmıştır. Diğer bir estetik liderlik alt boyutu olan estetik görünüş ile ilgili pozitif dönütler
verilmiştir. Öğretmenlerin modaya uygun giyindikleri, değişime açık ve yenilikçi oldukları, yaratıcı oldukları,
dikkat çekici ve sıra dışı oldukları, öğrenciler tarafından örnek alındıkları, uyumlu oldukları, diksiyon ve
hitabetleriyle öğrenci üzerinde etkili oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin öğretmenlerinin estetik
uygulamalarından memnun kaldıkları belirtilmiştir. Öğretmenlerin saygı ve sevgi çerçevesi etrafında rol model
alındığı, olumlu yaşam deneyimleriyle gündelik sosyal faaliyetleri birleştirerek öğrenciye yaratıcı ve özgür
düşünmeyi kazandırdığı, birçok farklı materyal kullanarak öğretimi daha kolay hale getirdiği sonucuna
varılmıştır. Estetik destek bağlamında öğrencilerden yapıcı yönde dönütler alınmıştır. Öğretmenlerin öğrencide
güven duygusunu uyandırdığı, öğrenci yeteneklerini ortaya çıkardığı, karşılık beklemeksizin öğrencilere elinden
gelen olanakları sağladığı ve öğrencilere maddi destek yanında manevi destek de verdiği görülmüştür.
Öğrenciler tarafından öğretmenlerde estetik dürüstlüğün var olduğu vurgulanmıştır. Öğretmenlerin eleştirel,
yapıcı ve kontrollü oldukları, söylem ve uygulamada çoğunluğunun tutarlı olduğu, şeffaf ve yol gösterici
olduğu, hayalperestlikten uzak yaratıcı oldukları sonucuna varılmıştır.
Öğretmenlerin öğrencilerde estetik bakış açısını geliştirirken derslerin nasıl işlendiğinin ve öğrencide estetik
farkındalığın hangi yolla oluşturulduğunun büyük önemi vardır. Mamur (2012)’e göre, öğretmen adaylarının
sanat üzerine düşünmesi, eleştirebilme yetisi kazanması ve estetik duyarlılıklarının geliştirilmesini hedef alan
yaklaşımlarla derslerin yapılandırılması gerekmektedir. Yapılan bu çalışmada da öğretmenlerin estetik ve göze
hoş gelen aktivitelerle dersleri daha etkin bir şekilde işledikleri bu yolla öğrenciler üzerinde daha çok etki
bıraktıkları gözlemlenmiştir. Estetik liderlik özelliği taşıyan öğretmenlerin dünyaya bakış açıları sıradan
insanlara göre çok daha farklıdır. Hansen, Ropo ve Sauer (2007)’e göre estetik lider kendi içerisinde büyük bir
potansiyel gücü barındırmaktadır. Polat ve Kavak (2011)’e göre günümüzde çevremizde gördüğümüz göze hoş
gelmeyen, estetik değer taşımayan nesne ve olaylardan kurtulmak için estetik bakış açısının insanlarda
yerleşmesine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada da estetik liderlik özelliği taşıyan öğretmenlerin daha geniş bakış
açısına sahip oldukları ve problemleri farklı açılardan çözebilme yetenekleri olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun
yanında öğretmenlerin öğrencilerde estetik bakış açısını geliştirebilecek en etkili liderler olduğu ve bunu da
göze hoş gelen öğrencilerin dikkatini çekebilecek sıra dışı, yenilikçi ve sanatsal aktivitelerle yapabilecekleri
sonucuna varılmıştır. Bir estetik lider olarak öğretmenlerin öğrencilerle iletişiminde önyargısız, açık-seçik
olması, elinden gelen imkânları sunması ve itimat duygusunu uyandırması izleyenleri olan öğrenciler üzerinde
her zaman pozitif bir sonuç doğurarak öğrencilerin gelişimine büyük katkıda bulunur. Estetik liderin
izleyenlerine sağlamış olduğu zaman ve alan güveni inşa etmek için kullandığı gayri resmi iletişimi
geliştirmenin yanında izleyenlerin kişisel gelişimlerini de arttırır (Dop, 2006, s.116). Bu çalışmada da estetik
lider olan öğretmenlerin öğrencilerine karşı uyumlu, dürüst, şeffaf ve tutarlı olduğu ve öğrencilerin ihtiyaçlarını
karşılayarak empati yoluyla öğrencilerde estetik haz duygularını arttırdıkları sonucuna varılmıştır.
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TEACHER’S INTERCULTURAL COMPETENCE IN THE CLASSROOM
Izeta Babacic1
Intercultural competencies become a necessary qualification of any profession in the process of unifying the
world's global life. How the educational systems manage participate and influence the development of intercultural
competence of future teachers and through them also the students is actually a question of how much and if it is
implemented in the teaching process. The interest in this research was the opinion of primary class teachers for intercultural
competence in several schools in Skopje, Macedonia, with a mixed ethnic composition. The research was conducted with
survey questions and assumption about understanding the concept of intercultural competence, how they are practically
testified if they are possessed, whether they are part of the other necessary competencies of the teaching profession and
whether they are acquired by vocational training. Survey results were obtained by analyzing survey responses given by
Likert` scale and and they show that intercultural competences have not been sufficiently implemented yet as an integral
part of professional capabilities and skills of the primary class teachers and implementation of intercultural content
depends on individual knowledge, skills laws and attitudes. They haven`t previous professional training of educational
institutions. Intercultural competences are needed in compulsory teaching content and they should be furthermore improved
in authorized educational institutions what is in behalf of respecting of multiethnicality in the Republic of Macedonia.
Keywords: intercultural competencies, teacher, elementary school.

INTRODUCTION
Educational process has a task to prepare and enable with its curriculum youth and adults, ethnic
origin and settled communities living together in a multicultural society, both theoretically and practically.
Although diversity is a characteristic of multicultural societies, it should be a treasure, there is still a lack of
interacting understanding and recognition of the values. Emphasized individualization, recognition of cultural
values and the process of globalization, socio-economic, political and global changes become challenges for
educative systems in all democratic societies and definitely the Republic of Macedonia. In that regard
intercultural education also becomes necessary and required for the multicultural Macedonian society, according
to the last census (Bureau of Statistics, 2002), the national composition of Macedonia is: 64.17% Macedonians,
Albanians, 25.17%, Turkish 3 85%, Roma 2.66%, 1.78% Serbs, 0.84% Bosniaks, Vlachs 0.48% and other
1.04%
The current state of the Macedonian educational system, particularly in elementary school that is very
specific and a field of which this paper shows that intercultural education is stated in terms of the right to learn
their mother tongue,2 according to which it can be concluded that the idea of intercultural education is fully
respected and implemented (Center for intercultural Studies and Research-CSIR, 2011 Skopje). But if learning
the language in separate schools leads to integration and knowledge of young people about each other becomes
unavailable despite many reforms and projects implemented by educational institutions on the way to adapt to
the European educational model of Intercultural education. If we take into account that elementary school's
educational developmental period when children can achieve the highest capacity and intellectual foundation for
an active life, then you must realize the importance of achieving the final goals and outcomes of intercultural
education practically realized.
Of many factors affecting the practical implementation and achievement of the objectives of intercultural
education course and intercultural competence of teachers among other professional competences which qualify
teachers' careers are one of the key competences (European Reference Framework, 2006) for lifelong learning.
In fact, they are becoming more crucial part in pedagogical psychology practice and general competence as
living and fulfilment in their society and the world society globally.
According to the analysis (CSIR, 2011 Skopje), there is a lack of intercultural competence and teacher
competencies are mainly down to realize teaching program with encyclopedical character and rare curricula to
achieve, promote and develop intercultural values. How to acquire intercultural competences and if they are one
of the goals of the necessary didactic methodological competence of teachers, is an issue for higher education
institutions or the policy-makers that contains or does not contain intercultural curricula that need proper
preparation of teachers. "Vocational education and training to make the most efficient manner through which
schools can respond quickly to changing circumstances." (Perotti, 1995, 101)

1
2

Izeta Babacic, MA, Faculty of Pedagogy – Skopje, Macedonia
Classes are taught on Macedonian, Albanian, Turkish and Serbian language, while Bosnian language is still in eksperimental phase
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Teachers as mediators between educational policy of a country and students as future recipients and
implementers of the knowledge, attitudes and skills, are responsible for creating a positive atmosphere for
quality interaction and socialization of all stakeholders: teachers, students and parents. In this regard the most
important is the transfer of the idea of mutual understanding and respect for different cultural communities to
start from families, kindergartens, schools, universities, political authorities, civil society organizations and
institutions in general.
TEACHER`S INTERCULTURAL COMPETENCES
The term usually implies competence ability or skill that is used in a given situation. Yet the notion of
competence is a combination of attitudes, knowledge, understanding and skills that a person possesses and
applies appropriately to what is required in a situation. It is the capacity of a person to respond successfully to
various types of situations that require problem solving, difficulties and challenges of an individual, both
individually and together with others.
Intercultural competence is in turn a set of cognitive, affective and behavioral skills and characteristics that
support effective and appropriate interaction in cultural context (Bennett, 2011). Cognitive skills relate to
cultural self-awareness, knowledge of general and specific culture, interaction analysis. Under affective skills it
means curiosity, cognitive flexibility, motivation, openness. Behavioral skills are skills for building
relationships and communication, listening and problem solving and empathy (ibidem, 2011). Intercultural
competencies enable understanding and respect for people with different cultural affiliations of their own,
choose an appropriate, effective and respectful communication in interaction with these people respecting the
positive and constructive relationships, understanding of their own cultural orientation through encounters with
different cultural ones (Council of Europe, 2013). Intercultural competent person is one who is able to "see" the
relationship between the different cultures, which has the ability to mediation, interpretation, critical and
analytical understanding of their and others' culture and intercultural communication (Byram, 2000). Regardless
of many scholarly interpretations that define term intercultural competence, they can not be confined within the
terminology but steadily and continuously enrich the experience of permanent establishment of new intercultural
relationships.
According to Benson (1978), there are ten dimensions of intercultural competence: speaking skills,
communication skills, interaction, enhanced activities, friendship, socially appropriate behavior, work attitudes,
satisfaction and mobility.
Each profession should possess an intercultural competence as an integral part of all other abilities and skills but
a teaching profession as a direct implementer of education policy objectives of a country plays a very important
role in the formation of attitudes and skills among young people especially in elementary school when still can
be influenced. The importance of having this kind of competence in the profession in the field of intercultural
education is emphasized in the Declaration "Intercultural education in the new European context" of the
European Council. The theory of intercultural teacher training should include theoretical concept stressing
intercultural competencies, culture, cultural differences and similarities and their effects on communication
processes (Council of Europe, 2003).
What should intercultural competencies contain to define a teacher that possesses them? According Pirshl
(2007) a teacher should possess verbal and nonverbal communication competence, recognition of their own
culture and other cultures, the ability for respecting, understanding and accepting of students who belong to
other cultures, interacting with "others", continuous upgrading of knowledge for yourself as an individual and at
the level of belonging to the group, the ability of increased openness, flexibility, creativity and criticality,
understanding the effects of discrimination on various cultural and ability to develop non-stereotypical views
and antiprejudical attitudes.
Intercultural competencies of the teaching profession are in dependent and direct relation with the nature of the
teacher and individual achievements. Basic and specific features that are supposed to possess are: a thorough
and strong knowledge of pluralism and reflect the people in our interactions, assess their own biases accepting
that we all have them but sometimes very well hidden deep within us, the ability to look at reality through
countless perspectives not only from one angle (Nieto and Bode, 2007; see Robles de Mendelez and Beck,
2010th). Learning against bias depends a lot on the knowledge, beliefs and value systems that have all
professions, especially teaching profession which is actually a catalyst of the information collected from the
students' families and society in meaningful and valuable student experience. The teachers must have a clear
understanding of their views on diversity and multiculturalism as well as their beliefs and attitudes about
diversity can affect achievement and structuring the curriculum goals of educational policy. (Derman-Sparks,
2003; see in Robles de Mendelez and Beck, 2010th).
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METHODOLOGY RESEARCH
The study deals with intercultural competences of teachers in classroom teaching in several Primary
schools ("Cvetan Dimov – Hasan Prishtina", "Rajko Zinzifov - Ismail Qemail", "Vasil Glavinov", "Cyril and
Methodius" and "Gorce Petrov") in Skopje, the capital of Macedonia. These teachers work with students of
mixed ethnicity (Macedonians, Albanians, Turks, Bosniaks, Roma and Serbs) or with a different language,
culture, religion and backgrounds what is a representative sample of research in the context of intercultural
education and intercultural awareness of teachers as direct participants in the educational process. Teaching in
these schools is in the Macedonian language. Teachers work with students of I - V grade.
The subject of research is intercultural competence of Primary class teachers with mixed ethnic
composition.
Objectives of the study are to examine the opinion of teachers for the term intercultural competence and how
they involve the practical application of these competencies, whether they attended special training or
implemented on the basis of their own individual knowledge and skills. Of techniques and instruments, the
following are applied: theoretical analysis of the term "intercultural competence" and survey questions and
statements for teachers. The survey consists of a general part, a major part of understanding the questions about
the notion of intercultural competence and the opinion of teachers and issues of activities that are realized
practically and that, they believe, which meet the objectives of intercultural education.
RESULTS AND INTERPRETATION
Before analyzing the results it was concluded that all surveys are regularly filled by the respondents.
They were asked to fill out surveys with a choice of responses on a scale of 1 to 5 where 1 is the answer to
completely agree to 5 for complete disagreement with the stated claims. Each answer has a percentage and
frequency.
Table 1. General information about respondents
ПWorking
experience
111over
10 20
20
60 20 18
22

Gender
M
f
0

Seminars and trainings for
Interethnic Integration
Never
1-2
more
times
8
18
33

Ethnic composition of students

Macedonians

Аlbanians

Bosniaks

Turks

Serbs

Roma

Table 2. Post of teachers for intercultural competence

How would you assess your knowledge
and understanding of the concept of
intercultural
The curriculum and program in which
work is emphasized the importance of
respecting and applying the concept in
multicultural school activities
Do you think the curriculum with
multicultural and intercultural concept
must be taught exclusively through
elective subjects
To work in a multicultural grade teacher
must be previously trained expert
To work in a multicultural grade teacher
must be previously trained by expert
Aware /'m sure the responsibility for
learning about the different cultures of
the students in my class
I suppose easier for me to work with
children and parents whose culture is
the same as mine
I don`t feel comfortable in situations
with parents and students with different
beliefs and values of mine
I have knowledge and abilities and
implement activities to familiarize
students with the meaning of
(stereotypes, prejudice, gender
inequality and children with special
needs)

Totally agree

Largely agree

F
14

f
19

22

%
23,3

36,6

%
31,6

Neither agree
nor disagree
f
%
14
23,3

Largely
disagree
f
%
8
13,3

Totally
disagree
f
%
5
8,3

11

18,3

15

25

10

16,6

2

3,3

6

10

6

10

24

40

11

18,3

11

18,3

18

30

13

21,6

15

25

6

10

6

10

21

35

12

20

14

23,3

7

11,6

6

10

11

18,3

2

3,3

9

15

12

20

25

41,6

8

13,3

4

6,6

13

21,6

6

10

28

46,6

13

21,6

3

5

10

16,6

7

11,6

6

10

22

36,6

13

21,6

9

15

12

20

420

3

5

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

Curriculum, activities and methods,
adapted to the needs of students and the
multicultural composition of my class
Student exhibition boards in your
classroom contain details and features
of the various cultures of students
belonging to your class

19

16

31,6

13

21,6

14

23,3

7

11,6

6

10

26,6

11

18,3

22

36,6

5

8,3

5

8,3

According to 31.6% of respondents consider that they possess intercultural competencies mostly.
Concernig the curriculum program, 36.6% of teachers emphasized the importance of respecting and applying
the concept of multiculturalism in school activities. 40% of teachers took up a neutral position that intercultural
content should be studied only through elective courses. For compulsory vocational teacher training in
multicultural class 30% of them agreed that it needs. 35% of teachers agree completely that are responsible for
familiarizing students with different cultures. 41.6% did not agree that they prefer and that is easier to work with
children and parents with the same culture as their own. 46.6% did not agree with the claim that it is awkward to
work with children and parents from different cultural background than theirs. That studying about different
cultures can cause conflict and revolt 21.6% fully agreed with this statement. 36.6% agree that they have the
skills and abilities to perform activities to familiarize students with the meaning of concepts (stereotypes,
prejudice, gender inequality and children with special needs). 31.6% reported that they adapt the curriculum,
activities and methods to the needs of students and the multicultural composition of the class. 36.6% did not
answer specifically for student exhibition boards in their classroom and whether they contain details and
features of the various cultures of students belonging to the class.
From the results we can conclude that all respondents are female, most of them have working
experience over 20 years of service, most of them but not all attended seminars and trainings for interethnic
integration. It is positive that teachers show interest and awareness to work independently to familiarize students
with cultural differences and thus confirm that the role of the teacher can be very influential and even decisive.
They consider that implementation and respect the multicultural concept in school activities is extremely
significant. They do not have a distinctive attitude whether such content is sufficient to study only through the
optional subjects and how their school boards express multiethnicity in their classes. But more of them stated
that vocational training is necessary for realization of intercultural content.
CONCLUSION
Intercultural competencies of teachers are needed as an integral part of the methodological training of
teachers which they acquire at the higher education institutions. To become such they require more inter-cultural
content in the curriculum of the educational system in a multicultural country such as Macedonia. In this paper it
is deliberately emphasized the important role of primary class teachers, a sensitive development period when the
first attitudes and opinions are formed about the diversity in the process of socialization of the child. Teacher in
creating a positive atmosphere in the class, should look at his students as future citizens of society. Minimal
results to be achieved by pre-qualified intercultural content will be a great success if they influence on forming
the attitudes of one person who will consider this cultural diversity for treasure and an integral part of life and
not constantly feel as in a steady danger of different ones from himself. In order to realize such a teacher in this
regard and to help in educating and bringing up a healthy citizenship, free of imposed and inherited stereotypes
and prejudices, we need a good human practical curriculum that will be implemented practically but not just
formally in the classroom at all levels of education by teachers who have undergone vocational training for the
implementation of intercultural content and it is all in the interest of future of those for whose sakethere is the
educational process.
Multi-ethnicity is a reality and cannot be changed at the whish of individuals burdened by stereotypes
and prejudices that are inherited by many factors during the development period of youth. If they grow into a
higher form of xenophobia, ethnocentrism that are not acquired with a birth of an individual (Bennett, 1993) but
they are the peak of a period of development that have been repeatedly exposed to indoctrination with education
of hatred, contempt, humiliation, denial of unfortunately, their family or their contemporaries, influence of
medium and other factors that a person encounters in the process of socialization. An intercultural competent
teacher as an organizer and implementer is a responsible to transmit social values to the young people and bears
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a great responsibility since by educating young people to live together and communicate with different ones,
teaches them to be future transmitters of values of those around them. With this, benefit is doubled. If
intercultural teaching contents are professionally implemented and the required results and objectives are
achieved, in so far as to facilitate the negative effect of stronger and stronger and current Balkan syndrome
segregation of schools against ethnicity which was proved very backward and it disputes the development of
global civil society strengthening useless trend of living side by side and not one with another one which is a
goal of intercultural education.
1.
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 5E ÖĞRENME MODELİNE UYGUN
HAZIRLADIĞI DERS PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF THE COURSE PLANS THAT PROSPECTIVE SCIENCE
TEACHERS PREPARE ACCORDING TO 5E LEARNING MODEL
Ayberk Bostan Sarıoğlan1

Özet
Fen bilgisi dersleri deney temelli olduğu için öğretmenlerin laboratuar ortamını öğrencilerin kendi bilgilerini
yapılandırabileceği şekilde düzenlemesi önemlidir. Öğretmenler ders planı yaparken öğrencilerin aktif olarak
öğrenebileceği ortamlar oluşturmalıdır. Bu çalışma bir devlet üniversitesinde üçüncü sınıfta öğrenim gören 106 fen bilgisi
öğretmen adayının hazırladığı yirmi ders planının incelenmesi ile ilgilidir. Bu ders planları ortaokul fen bilgisi programında
yer alan beş adet biyoloji ünitesi ile ilgilidir. Her ünite ile ilgili dört grup ders planı hazırlamıştır ve toplan yirmi ders planı
hazırlanmıştır. Ders planları Coolican (2006) tarafından geliştirilen ve araştırmacı tarafından Türkçe’ye çevrilen “Ders
Planı Değerlendirme Rubriği” (DPDR) ile değerlendirilmiştir. Ölçekteki her bir maddenin puan karşılığı SPSS’e girilmiştir
ve ANOVA ile analiz edilmiştir. Sonuçta, öğretmen adaylarının ders planları ile ilgili bilimsel içerik ve öğretim sırası
gerçekleşen aktiviteler ile ilgili yüksek puanlar alamadığı belirlenmiştir. Öğretmen adayları ders planları hazırlarken en
başarılı öğrenci kazanımları bölümünde olmuştur.
Anahtar kelimeler: 5E öğrenme modeli, ders planı, öğretmen adayı

Abstract
Because of science courses based on experiment, teachers hould be created more confortable learning environmentst hat
students construct knowlegde at laboratory. For this purpose, lesson plans that prepared by science teachers examined and
discussed suitability for teaching. This study is related to examining the twenty lesson plans prepared by 106 science
teacher candidates in the third grade at a state university. These lesson plans concerned with five biology units take place
at middle school science program. Four groups prepare lesson plans on each unit and twenty lesson plan has been
prepared. Lesson plans is assessment with the “lesson plan evaluation rubric” developed by Coolic (2006) and translated
into Turkish by the researcher. Provision of each item on the scale scores were entered into SPSS and analysed by the
ANOVA. After all, prospective teachers can not receive high scores about the scientific content and teaching activities
related to lesson plans are determined. Prospective teachers have been the most successful in the section of student
learning objectives.
Keywords: 5E learning model, lesson plan, prospective teacher

1.

GİRİŞ

Gelişen ve değişen dünyanın gereklerini yerine getirebilmek için fen eğitiminin amacı araştıran,
sorgulayan ve günlük deneyimlerinden kaynaklanan sorulara cevap arayan bireylerin yetiştirilmesi olarak
belirlenmiştir (DeBoer, 2000). Bu amaca yönelik öğrencilerin aktif olduğu ve kendi öğrenmeleri üzerinde fikir
sahibi olduğu yapılandırmacı öğretim yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Öğrencilerin kendi fikirlerini
sorgulamaya yönelik öğretim öğrencilerin bilimsel bilgiye ulaşmasında etkilidir (Keys & Bryan, 2001).
Yapılandırmacı öğrenme kuramı bireysel farklılıkları önemseyen ve bireylerin farklılıklarının göz önüne
alınmasının gerekliliğine dayanmaktadır. Yapılandırmacı öğrenme modelleri arasında en sık kullanılan ve
etkinliği araştırılan model 5E öğrenme modelidir. 5E öğrenme modeli her aşamasında öğrenciyi dahil ederken
ayrıca öğrencilerin kendi kavramlarını oluşturmasını da destekler (Ergin, 2006). 5E öğrenme modelinde
öğrencilerin fikirlerini sorgulamaları ve bilgi ve becerilerini aktif kullanmaları teşvik edilmektedir (Özsevgeç,
2006). Öğrencilerin fikirlerini sorguladıkları işbirlikli sınıf ortamlarının oluşturulması öğrencilerin fikirlerinin
bilimsel bilgiye doğru değişimi açısından önemlidir. Bu tür sınıf ortamlarının oluşturulmasına yönelik ders
planları hazırlanmalıdır. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önüne alan sorgulamaya olanak sağlayan ders
planları hazırlanmalıdır. Öğretmenler ders planı hazırlamayı ve bu planların uygulanmasına yönelik öğretimi
lisans düzeyinde almaktadır. Yapılan çalışmalarda öğretmen adaylarının 5E öğrenme modeline göre ders planı
hazırlamakta çeşitli sorunlar ile karşılaştıkları belirlenmiştir (Akdeniz & Akbulut, 2010; Metin & Özmen, 2009).
Okullarda öğrenci başarısını etkileyen çok çeşitli faktörler bulunmakla birlikte bunlardan biri de
öğretmenlerdir. Etkili bir öğretim için öğretmenler öğrenme hedefleri, öğretim stratejileri, değerlendirme
⃰
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yöntemleri ve program ile ilgili etkili kararlar vermede bilgisini kullanmalıdır (NRC, 1996). Öğretmenler bu
donanımlara sahip olarak sınıf ortamına gelmeli ve bu donanımlarını etkin biçimde kullanabilmelidir. Ancak
pratikte durum hedeflenen gibi olmayabilmektedir. Öğrencilerde karşılaşılan kavram yanılgılarının
kaynaklarından biri olarak da öğretmenler gösterilmektedir (Helm, 1980; Ivowi, 1984). Öğretmenler öğrencilerin
fikirleri üzerinde bu kadar etkili iken öğrencilerin bilimsel bilgiye ulaşması için öğrenme çevrelerini de
düzenlemelidir. Öğretmenler öğrencilerin bilimsel bilgi ile uyumlu olmayan fikirlerinin bilimsel bilgiye doğru
değişimine yönelik ders planları hazırlamalıdır. Her öğrencinin ihtiyacı farklı olduğu için plan hazırlarken
öğrencilerin bireysel ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının 5E
öğrenme modeline göre hazırladıkları ders planları incelenmiştir.
Bu çalışmada belirlenen araştırma problemleri aşağıda belirtilmiştir.
1- Fen bilgisi öğretmen adaylarının ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan beş farklı
biyoloji ünitesi için hazırladıkları ders planlarından aldıkları toplam puanlar ünitelere göre farklılık
gösteriyor mu?
2- Fen bilgisi öğretmen adaylarının ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan beş farklı
biyoloji ünitesi için hazırladıkları ders planlarından aldıkları puanlar “ders planı değerlendirme
rubriğinin” bölümleri arasında farklılık gösteriyor mu?
2.

YÖNTEM

Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak doküman incelenmesi yöntemi belirlenmiştir. Doküman
incelemesi, araştırmaya konu olan olgu veya olgular hakkında yazılı materyallerin analizi ile gerçekleşir
(Yıldırım & Şimşek, 2005). Eğitim alanında öğrencilerden, öğretmenlerden ve programdan elde edilen her türlü
yazılı veri için doküman analizi yapılabilir. Bu çalışmada Türkiye’nin batısındaki bir devlet üniversitesinin
eğitim fakültesinde fen bilgisi eğitimi bölümünde 3. sınıfta öğrenim gören 106 öğretmen adayının hazırladığı
yirmi adet ders planı incelenmiştir. Öğretmen adayları beş veya altı kişilik gruplar ile işbirlikli ortamda ders
planlarını hazırlamıştır. Öğretmen adayları ders planlarını konuların laboratuar ortamında öğretimini
gerçekleştirmeye yönelik hazırlamışlardır. Laboratuar ortamında bu planların uygulamasını bir ders saati
süresince gerçekleştirmişlerdir.
Veri Toplama Aracı
Öğretmen adayları ders planlarını 5E öğrenme modeline uygun olarak hazırlamıştır. Öğretmen adayları
bir dönem boyunca 5E öğrenme modeli ve bu modele ilişkin plan hazırlamaya yönelik öğretim almıştır. İkinci
dönem öğretmen adayları ortaokul fen bilgisi programında yer alan biyoloji konuları ile ilgili 5E öğrenme
modeline uygun ders planları hazırlamıştır. Ortaokul fen bilgisi programında yer alan “vücudumuzdaki
sistemler”, “canlılarda üreme, büyüme ve gelişme”, “insan ve çevre”, “hücre bölünmesi ve kalıtım” ve “canlılar
ve enerji ilişkileri” üniteleri ile ilgili ders planları hazırlanmıştır. Her ünite ile ilgili dört tane plan hazırlanmış ve
toplamda yirmi adet ders planı hazırlanmıştır.
İstatistiksel Analizi
Ders planlarının analizinde Coolican (2006) tarafından geliştirilen ve araştırmacı tarafından Türkçe’ye
çevrilen “Ders Planı Değerlendirme Rubriği” (DPDR) ile kullanılmıştır. Bu rubrik beş başlık altında toplam 23
maddeden oluşmaktadır. Rubrikte yer alan “öğrenci kazanımları” başlığı altında dört, “değerlendirme” başlığı
altında dört, “gerekçe” başlığı altında iki, “bilimsel içerik” başlığı altında dört ve “öğretim sırası (sorgulama)”
başlığı altında dokuz madde yer almaktadır. Bütün maddeler olumlu ifadelerden oluşmaktadır. Öğretmen
adayları tarafından hazırlanan plan bu rubrik ile analiz edilmiş ve her maddeye birden beşe kadar puanlar
verilmiştir. Beş puan “kabul edilebilir”, üç puan “gelişme istiyor” ve bir puan “büyük bir revizyon istiyor” olarak
puanlandırılmıştır. Öğretmen adayları hazırladıkları plandan en yüksek 115 puan en düşük 23 puan alabilir. Bu
rubrik ile öğretmen adaylarının hazırladıkları ders planlarında kazanımları kullanma becerileri, öğrencileri
değerlendirme süreçleri, işbirlikli öğrenme ve bilimsel sorgulama sürecini kullanma düzeyleri belirlenmiştir.
Öğretmen adaylarının hazırladığı ders planları DPDR ile puanlanmış ve puan değerleri SPSS’e girilmiştir.
Öğretmen adaylarının farklı ünitelerde hazırladığı ders planlarının birbirleri ile karşılaştırılması ve plan
hazırlamada hangi bölümde daha iyi olduklarını belirlemek için ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans
analizi (one-way ANOVA) yapılmıştır.
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3.

BULGULAR

Öğretmen adaylarının beş farklı biyoloji ünitesi için hazırladığı ders planlarının DPDR ile
değerlendirilmesi sonucu aldıkları toplam puanların ünitelere göre birbirleri ile karşılaştırılması sonucu elde
edilen bulgulara Tablo 1’de yer verilmektedir.

Tablo 1. Öğretmen adaylarının hazırladıkları ders planlarından aldıkları toplam puanların ünitelere göre
karşılaştırılmasının ANOVA sonuçları
Varyasın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler
Toplamı
942,700
980,250
1922,950

sd

Kareler
Ortamalası
235,675
65,350

4
15
19

F

p

Anlamlı Fark

3,606

.030

3-4, 3-5

Tablo 1’de yer alan bulgulardan da anlaşılacağı üzere öğretmen adaylarının beş farklı ünite için
hazırladıkları ders planlarından aldıkları toplam puanlar ünitelere göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<.05).
Öğretmen adaylarının “insan ve çevre” ünitesi ile ilgili hazırladıkları ders planlarından aldıkları toplam puanlar
ile “hücre bölünme ve kalıtım” ve “canlılar ve enerji ilişkileri” üniteleri ile ilgili hazırladıkları planlardan
aldıkları toplam puanlar arasında anlamlı fark bulunmuştur.
Öğretmen adaylarının hazırladıkları ders planlarından aldıkları en yüksek ve en düşük puanlar Tablo 2’de
yer almaktadır.
Tablo 2. Farklı ünitelere göre hazırlanmış ders planlarından alınan en yüksek ve en düşük puanlar
Ünite
1.Ünite “Vücumuzdaki sistemler”
2.Ünite “Canlılarda üreme, büyüme ve gelişme”
3.Ünite “İnsan ve çevre”
4.Ünite “Hücre bölünmesi ve kalıtım”
5.Ünite “Canlılar ve enerji ilişkileri”

En Düşük Puan
61
64
46
53
69

En Yüksek Puan
76
71
66
81
82

Öğretmen adaylarının ders planlarından aldıkları puanlara bakıldığında en yüksek puanı “canlılar ve
enerji ilişkileri” ünitesinden almıştır. En düşük puanı ise “insan ve çevre” ünitesinden almıştır. Bu ünite için
öğretmen adaylarının hazırladığı ders planlarından aldıkları puanlar diğer ünitelere göre düşük kalmıştır.
Bu çalışmada ikinci araştırma problemi olarak belirlenen öğretmen adaylarının hazırladıkları ders
planlarının DPDR ile analizi sonucu rubriğin bölümlerinden aldıkları toplam puanların birbiri ile
karşılaştırılmasından elde edilen bulgulara Tablo 3’de yer verilmektedir.

Tablo 3. Ders planlarının DPDR bölümleri için puanların birbirleri ile karşılaştırılmasının ANOVA
sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler Toplamı

sd

2964,140
722,650
3687,790

4
95
99

Kareler
Ortalaması
741,285
7,607

F

p

97,450

,000

Fen bilgisi öğretmen adayları tarafından beş farklı biyoloji ünitesi için hazırlanan ders planlarının
DPDR’in bölümlerinden aldıkları puanların karşılaştırılması sonucu puanlar arasında anlamlı fark olduğu
belirlenmiştir. Öğretmen adayları ders planı hazırlarken her bölümde aynı oranda başarılı değildir.
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Tablo 4’de hangi bölümlerden alınan puanlar arasında anlamlı fark olduğu belirtilmektedir.
Tablo 4. Ders planlarının DPDR bölümlerinin‘Tukey Post Hoc’ testi ile analizinden elde edilen sonuçlar
Grup 1

Ögrenci kazanımları

Değerlendirme

Gerekçe

Bilimsel içerik

Değerlendirme

Ortalama
Farkı
1,650

Standart
Hata
,872

Gerekçe

8,350

,872

,000*

Bilimsel içerik

3,700

,872

,000*

Sorgulama

8,250

,872

,000*

Gerekçe

6,700

,872

,000*

Bilimsel içerik

2,050

,872

,138

Sorgulama

9,900

,872

,000*

Bilimsel içerik

4,650

,872

,000*

Sorgulama

16,600

,872

,000*

Sorgulama

11,950

,872

,000*

Grup 2

p
,329

Öğretmen adaylarının hazırladığı ders planlarının “öğrenci kazanımları” bölümü ile “açıklama”, “bilimsel
içerik” ve “öğretim sırası sorgulama” bölümleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. “Öğrenci kazanımları”
bölümü ile “değerlendirme” bölümü arasında ise fark yoktur.
Öğretmen adaylarının hazırladığı ders planlarından “ değerlendirme” bölümü “açıklama” ve “öğretim
sırası sorgulama” bölümleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. “Değerlendirme” bölümü ile “bilimsel içerik”
bölümü arasında anlamlı fark yoktur.
Öğretmen adaylarının hazırladığı ders planlarından “açıklama” bölümü ile “bilimsel içerik” ve “öğretim
sırası sorgulama” bölümleri arasında anlamlı fark bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının hazırladığı ders
planlarının “bilimsel içerik” bölümü ile “öğretim sırası sorgulama” bölümleri arasında anlamlı fark
bulunmuştur.
4.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışmanın sonucunda öğretmen adayları ders planı hazırlamada en başarılı “canlılar ve enerji
ilişkileri” ünitesinde olmuştur. Öğretmen adayların en fazla “insan ve çevre” ünitesinde ders planı hazırlamada
zorlandığı ve bu ünite için hazırladıkları ders planlarından daha düşük puanlar aldığı görülmektedir. Öğretmen
adaylarının “insan ve çevre” ünitesinde hazırladığı ders planlarında aldığı toplam puanlar ile “hücre bölünmesi
ve kalıtım” ve “canlılar ve enerji ilişkileri” ünitelerinde hazırladıkları ders planlarından aldıkları toplam puanlar
arasında anlamlı fark bulunmuştur. Öğretmen adayları bu iki ünite için hazırladıkları ders planlarından daha
yüksek puanlar almıştır. Diğer üniteler için hazırladıkları ders planlarından aldıkları toplam puanlar arasında
anlamlı fark bulunamamıştır.
Öğretmen adayları ders planı hazırlarken her bölümde aynı oranda başarılı değildir. Ders planlarının
"öğrenci kazanımları" ve "değerlendirme" bölümleri arasında ve "değerlendirme" ve "bilimsel içerik" bölümleri
arasında anlamlı fark yoktur. Bu bölümler için ders planları birbirinden farklılık göstermemektedir. Bu bölümler
dışındaki bölümler arasında anlamlı fark vardır.
5.

ÖNERİLER

Öğretmen adaylarının bazı ünitelerde hazırladıkları ders planlarından düşük puanlar alma nedenleri
araştırılmalı ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması sağlanmalıdır. Öğretmen adayları her konu hakkında benzer
yetilere sahip olabilmeli ve her konu ile ilgili ders planı hazırlayabilmelidir.
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Öğretmen adaylarının ders planı hazırlamada becerileri lisans düzeyindeki derslerde geliştirilmelidir.
Sadece ders planı hazırlama da değil bu planların uygulaması konusunda da öğretmen adaylarının uygulama
yapmasına olanaklar verilmelidir. Öğretmen adaylarının 5E öğrenme modeli dışındaki öğrenme modelleri ile
ilgili de ders planları hazırlamaları sağlanmalı ve bu konulardaki eksikleri giderilmelidir. Öğretmen adaylarının
fen bilgisi alanında biyoloji üniteleri dışındaki fizik ve kimya üniteleri ile ilgili ders planı hazırlamalarına
yönelik çalışmalar yürütülebilir. Öğretmen adaylarının plan hazırlama zorlandıkları hususlar üzerinde durulabilir
ve öğretmen adaylarının bu konularda uygulama yapmaları sağlanabilir.
6.
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BİR GRUP FEN/MATEMATİK ÖĞRETMENİNİN KAVRAMLARIN ÖĞRETİMİ VE
GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
A GROUP OF SCİENCE AND MATHEMATİCS TEACHERS’ VİEWS ON
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Özet

Bu çalışma, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji, fen ve teknoloji) ve
matematik öğretmenlerinin kavram öğretimi ve geliştirilmesine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Çalışma, tarama modelinde bir pilot araştırma olup çalışma grubunu, Tekirdağ’daki okullarda görev yapan ve kendi
istekleri ile araştırmaya katılan 68 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin görüşleri, araştırmacılar tarafından geliştirilen
bir ölçek ile belirlenmiş ve uygulanan beşli Likert tipi ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.89 olarak bulunmuştur. Verilerin
analizi ise SPSS paket programında betimsel istatistik tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda; katılımcı
öğretmenlerin kavram yönetimi ve geliştirmede tekniklerin kullanımı faktörü altında bulunan “Kavram öğretiminde anlam
çözümleme tablolarını” kullanma ” görüşüne orta/yeterliyim düzeyinde, diğer görüşlere ise iyi/oldukça yeterliyim
düzeyinde katıldıkları bulunmuştur. Kavram öğretimi ve bilimsel düşünme sürecini yönetme faktörü altında bulunan “Soru
sorma ve tartışma teknikleri” görüşüne pekiyi/çok yeterliyim düzeyinde, diğer üç görüşe ise iyi/oldukça yeterliyim
düzeyinde katıldıkları belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Kavram haritası, zihin haritası, kavram ağı, anlam çözümleme tablosu, çoklu zeka yaklaşımı

Abstract

The study was carried out with the aim of specifying science (physics, chemistry, biology, science and technology) and
mathematics teachers’ views on teaching and developing concepts. It is a pilot study in survey model and t he study group
comprises 68 volunteer teachers who work in different schools in Tekirdağ. Teachers’ views were compiled with a scale
which was developed by the researchers. The reliability coefficient of the five-level Likert scale was found 0.89. The data
were analyzed with SPSS program and descriptive statistics technique was used to analyze the data. According to the
results, the attendant teachers preferred “average/ I’m proficient” option for the “I use semantic analysis charts when I
teach concepts” item while they preferred “good/ I’m quite proficient” option for the other items. It was found out that the
attendant teachers preferred “very good/ I’m very proficient” option for the “questioning and discussion techniques”, which
is a sub-part of teaching concepts and managing scientific thinking process division while they preferred “good/ I’m quite
proficient” option for the other three items.
Key Words: Concept map, mind map, concept network, semantic analysis chart, multiple intelligence approach

1.GİRİŞ
Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında öğretme yerine öğrenmenin gerekleri vurgulanarak, sınıf içinde daha çok
öğrenci odaklı etkinliklere yer verilmesinin kalıcı öğrenmeyi sağlamasının yararları belirtilmektedir (NRC,
1996; Tobin, 1993; Osborne, 1996; Jenkins, 2000; Driver et al., 1994; Larochelle et al.,1998; Matthews, 1998).
Kavramsal öğrenme, yapılandırmacı yaklaşım tekniklerinden biridir. Kavramlar eşya, olaylar, insanlar ve
düşünceleri benzerliklerine göre gruplandırıldığında gruplara verilen adlardır. Kavramlar soyut olup gerçek
dünyada kavramların ancak benzerleri bulunabilir. Kavram öğretimi, bazı kavramların öğrencinin zihninde
oluşmasını sağlamak için yapılır. Bilginin kalıcılığının sağlanması için, kavramların öğrenci zihninde
oluşturulması ve kavramsal değişimlerin gerçekleştirilebilmesi gerekmektedir. Kavramsal öğretim de; somut
grafik gösterimleri şeklinde tanımlanan (Gürdal, Şahin ve Çağlar, 2001), bilginin uzun süre bellekte
saklanmasına yardımcı olan, bilgilerin şematize edilmesi, şifrelenmesi, görsel şekilde sunulmasını sağlayan ve
belleği güçlendirici olarak belirtilen (All, Huycke, Fisher, 2003; Akt., Utku, Karakuyu, Marulcu ve Doğan;
2011) kavram haritaları tekniğinin kullanımı ile olanaklıdır. Kavram öğretimi için kavram haritasından başka;
kavram ağı, anlam çözümleme tabloları ve zihin haritalama tekniği de kullanılmaktadır. Ayrıca anlamlı ve
bireysel öğrenme için çoklu zeka yöntemi uygulanmakta olup kritik ve eleştirisel düşünme, soru sorma ve
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tartışma teknikleri ile bilgilerin gerçek dünya ile ilişkilendirilmesi de yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı içinde
yer alan tekniklerdir.
Kaptan (1998: 95-98), son yıllarda kavram haritalarının öğretmenler için son derece yararlı öğretme ve öğrenme
stratejisi haline geldiğini bildirmiştir. Kavram haritası yöntemini diğerlerinden üstün kılan en önemli yönü, esas
kavramların görsel olarak sunulmasıdır. Kavram haritaları bireylerin önceden edindikleri bilgilerle yeni
öğrendikleri arasında köprü oluşturan şemalar olarak tanımlanmaktadır (Novak ve Gowin, 1984: 45-57; Akt.,
Utku vd., 2011). Kavram ağları ise kavram haritasının özel durumlarıdır. Bir fen konusu işlendikten sonra
öğrencilere bu konuda hazırlanmış anlam çözümleme tabloları verilerek, onlardan bu tabloları doldurmaları
istenir. Bu tablolarda, işlenen konu ile ilgili madde ya da olayların özellikleri için ayrılmış boşluklar
bulunmaktadır. Öğrenci öğrendiği kavramların özelliklerini bu boşluklara yazar (Gürdal vd., 2001). Kavram
öğretimi ve geliştirilmesi ile ilgili olan bu etkinlikler, öğrencilerin fen ve soyut kavramları daha iyi anlamalarını
ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerini sağlar. Öte yandan, Çoklu Zekâ Kuramı’na dayalı öğretim
etkinliklerinin çeşitli konulardaki uygulamaları, bilgilerin kalıcılığına olumlu katkı sağlar. Öğrencilerin derse
karşı ilgilerini ve başarılarını artırır. Fizik dersine karşı olumlu tutum geliştirmelerine katkıda bulunur (Campell,
1989; Gardner, 1993; Kaptan ve Korkmaz, 2000; Durmaz,2005; Akt., Erkaçan, Moğol ve Ünsal, 2012).
Kavramları daha iyi öğrenmenin yollarından biri de eleştirel düşünmedir. Eleştirel düşünme, farklı
bakış açılarını tanımak ve dünyayı daha iyi anlamak için toplumun ve diğer tüm yapıların yansıtıcı, rasyonel ve
sorgulayıcı bir biçimde değerlendirilmesi olarak da tanımlanabilir (Delaney, 2007; Serafini, 2007; Akt.,
Özsevgeç ve Altun, 2012). Bu nedenle soru sorma, düşünme ve düşünme becerileri içinde önemli bir konuma
sahiptir. Bireydeki düşünme, çoğunlukla zihinde soru işareti oluşturulması ve sorgulama süreci içinde
bulunulmasıyla gerçekleşir. Sorular, hem bilişsel hem bilişüstü strateji rolü oynayarak öğrenciyi zihinsel olarak
aktifleştirir, aktif öğrenmeyi ve düşünmeyi teşvik eder (Açıkgöz, 2006; Akt.,İnan ve Özgen, 2008).
Araştırmanın Önemi ve Problem Durumu
Fen ve matematik derslerinde öğrenci, kavramlar yardımı ile ilkeleri, ilkelerden yararlanarak doğa yasalarını,
doğa yasalarını anlayarak doğa olaylarını açıklayabilir ve matematik genellemelerde bulunarak karşılaştığı
problemleri çözebilir. Bu nedenle fen ve matematik öğrenmede kavram öğretimi ve kavram geliştirme oldukça
önemlidir. Öğretmen, kavram geliştirme sürecini gerektiği gibi yürütebilmeli ve derslerinde “anlam çözümleme
tabloları”nı, “kavram ağları”nı, “zihin haritaları”nı, “kavram haritaları”nı kullanabilmeli, konularını “çoklu
zeka yaklaşımı” ve “kritik ve eleştirisel düşünme” ile işleyebilmeli, derslerinde “soru sorma teknikleri”ni
kullanarak, gerçek dünya ile matematik/fen bilimlerini ilişkilendirebilmelidir.
Alan yazın incelendiğinde öğretmenlerin kavram ağını, kavram haritasını, zihin haritalama tekniklerini ve çoklu
zekâ öğretim yöntemini az kullandıkları belirlenmiştir (Akay ve Kocabaş, 2013). Ayrıca, öğrencilerin
başarısını/başarısızlığını yansıtan bazı göstergeler bulunmaktadır. Örneğin, fen ve matematik derslerinde
öğrencilerin çoğunluğu öğrendikleri kavramları gerçek yaşamdaki olaylara uygulamakta zorluk çekmektedirler
(Devecioğlu ve Akdeniz, 2006). Öğrencilere günlük yaşantılarındaki olay ve olguları fen dersiyle
ilişkilendirebilme becerilerini kazandırmak, öğrencilerin tam (anlamlı) öğrenmesine (Smith, Siegel, 2004; Ayas
ve Özmen, 1998; Martin, 1997; Akt.,Er, Şen, Sarı ve Çelik, 2013) ve fen bilimlerine karşı olum tutum
geliştirmelerine neden olur (Andree, 2003; Akt., Er, Şen, Sarı ve Çelik, 2013).
Bu doğrultuda öğretmenlerin kavram öğretimi ve geliştirilmesi ile ilgili görüşlerinin bilinmesi öğretmen
yeterliklerinin geliştirilmesi açısından önem kazanmaktadır. Bu nedenle araştırmamızın problemini, “Fen ve
matematik öğretmenlerinin kavramların öğretimi ve geliştirilmesi ile ilgili görüşleri nedir?” sorusu
oluşturmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, fen/matematik öğretmenlerinin kavram öğretimi ve geliştirilmesi konusundaki
görüşlerinin belirlenmesidir.
2.YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu pilot çalışmada tarama modeli kullanılmıştır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni, 2010-2011 öğretim yılında Tekirdağ’daki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev
yapan fen bilimleri ve matematik öğretmenleridir. Örneklem ise 12-15 Eylül 2011 tarihlerinde Tekirdağ merkez
ilçede gerçekleştirilen seminer ve çalıştaylara katılan ve kendi istekleri ile ölçekleri yanıtlandıran 68 fen ve
matematik öğretmenidir.
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Veri Toplama Araçları
Örneklemi oluşturan öğretmenlerden bilgi toplamak amacıyla bir öğretmen ölçeği/bilgi formu geliştirilmiştir.
Ölçek; bireysel bilgiler, öğretmenlerin kavram öğretimi ve geliştirilmesi konusundaki görüşlerini belirlemeye
yönelik sorulardan oluşmaktadır.
Kavram Öğretimi ve Geliştirilmesi (KÖvG) Ölçeği
Bu çalışmada, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve öğretmenlerin kavram öğretimi ve geliştirilmesine yönelik
olarak geliştirilen, beşli Likert tipi “Kavram Öğretimi ve Geliştirilmesi”(KÖvG) ölçeği kullanılmıştır. Alan
uzmanlarının görüşüne başvurularak geliştirilen öğretmen ölçeği; cinsiyet, öğretmenlik deneyimi, öğretmenlik
dalı ve yaştan oluşan dört bağımsız değişken ile dokuz bağımlı değişkenden oluşmaktadır.
Faktör analizi sonucunda ölçeğin iki faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Birinci faktöre Kavram Yönetimi ve
Geliştirmede Tekniklerin Kullanımı (beş madde, α=0.895 ) ve ikinci faktöre “Kavram Öğretimi ve Bilimsel
Düşünme Sürecini Yönetme” (dört madde, α=0.812 ) isimleri verilmiştir. Tüm ölçeğin güvenirlik katsayısı
0.89’dur. Geliştirilen ölçekteki maddeler “[0]= hiç/yetersizim”, “[1]= az/kısmen yeterliyim”,
“[2]= orta/yeterliyim”, “[3]= iyi/oldukça yeterliyim”, “[4]= pekiyi/çok yeterliyim” şeklinde derecelendirilmiştir.
Ters kodlanmış madde bulunmamaktadır. Bu durumda ölçekten alınan en düşük toplam puan 0 ve en yüksek
toplam puan ise 36’dır.
3. BULGULAR
Araştırmada betimsel istatistik kullanılmış olup nicel verilerin analizi SPSS paket programında yapılmıştır. Elde
edilen bazı bulgular ve bunların yorumları metin içinde açıklanmaktadır.
Nicel Verilerin Dağılımı
Ölçme aracından elde edilen verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk
testleri kullanılarak belirlenmiştir. Katılımcı öğretmenlerden veriler derlendikten sonra, uygulanan ölçme aracı
ölçek puanlarının normallik testi ile kontrol edilmiş olup sonuçlar Tablo 1’de görülmektedir4.
Tablo 1. Ölçek Puanlarının Normallik Testi Sonuçları
Kolmogorov-Smirnov(a)
KÖvGÖ

İstatistik
.085

df
68

Shapiro-Wilk
p
.200(*)

İstatistik
.981

df
68

p
.389

a. Lilliefors Anlamlılık Düzeltmesi
(*) Bu gerçek farkın alt sınırıdır

Shapiro-Wilk testi sonuçları; KÖvG= Kavram Öğretimi ve Geliştirilmesi ölçeği puan türü için anlamlı değildir
(d(68)= .085, p=.200), Tablo 1. Bu nedenle, ölçekten elde edilen puan dağılımı normal olduğundan, araştırmamızda
merkezi eğilim ölçütü olarak ortalama ve yayılma ölçütü olarak standart sapma kullanılabilir.
Katılımcı Öğretmenlerin Demografik Bilgileri
Katılımcı öğretmenlere özgeçmişleriyle ilgili bazı bilgiler ve mesleki deneyimleri (kıdem yılı) sorulmuş, elde
edilen bilgiler aşağıda özetlenmiştir.
Öğretmenlerin Özgeçmişleri
Araştırmaya katılan öğretmenlerin 68 (%100)’i Tekirdağ merkez ve ilçelerinde yaşamaktadır. Deneklerin 31
(% 45.6 )’i erkek, 37 (% 54.4 )’si kadındır. Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine bakıldığında, Tekirdağ’da görev
yapmakta olan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun genç ve deneyim süresinin (kıdem yılının) 0-11 yıl arasında
(%72) olduğu anlaşılmaktadır. Daha açıkçası, katılımcı öğretmenlerin 37 (%54.4)’si 0-5 yıl, 12 (%17.6)’si 6-11
yıl, 8 (%11.8)’i 12-17 yıl, 7 (%10.3)’si 18-23 yıl, 1 (%1.5)’i 24 yıl, 3 (%4.4)’ü 30-35 yıl ve üstü yıl
deneyimlidir. Öğretmenlerin 29 (%42.6)’u matematik, 30 (%44.1)’u fen ve teknoloji ve 9 (%13.2)’u diğer
branşlardandır.
4Kolmogorov-Smirnov

testi 51 ve üzerindeki örnek sayısında kullanılmakta olup Sig > 0.05 değeri dağılımın normal olduğunu gösterirken
Shapiro-Wilk testi 50 ve altındaki örnek sayısında kullanılmakta olup Sig > 0.05 değeri dağılımın normal olduğunu göstermektedir
(Büyüköztürk, 2012).
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Kavram Öğretimi ve Geliştirilmesi
Yapılan hesaplanma sonucunda ağırlıklı aritmetik ortalamaların değerlendirilme aralığı; [3.20 - 4.00]=
“Pekiyi/Çok Yeterliyim”, [2.40 - 3.19]= “İyi/Oldukça Yeterliyim”, [1.60 - 2.39]= “Orta/Yeterliyim”,
[0.80 - 1.59]= “Az/Kısmen Yeterliyim” , [0.00 - 0.79]= “Hiç/Yetersizim” şeklinde belirlenmiştir.
Değerlendirme ölçeğinin puan aralığının hesaplanmasında “aralık genişliği=dizi genişliği / yapılacak grup
sayısı = (5-1) / 5 = 4 /5 = 0.8” katsayısı esas alındığında, aritmetik ortalamaların değerlendirilme aralığı elde
edilmiş ve Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 2. Ağırlıklı Aritmetik Ortalamaların Değerlendirilme Aralığı
Ağırlık
4
3
2
1
0

Seçenekler
Pekiyi/Çok Yeterliyim
İyi/Oldukça Yeterliyim
Orta/Yeterliyim
Az/Kısmen Yeterliyim
Hiç/Yetersizim

Sınırlar
3.20 – 4.00
2.40 – 3.19
1.60 – 2.39
0.80 – 1.59
0.00 – 0.79

KÖvG ölçeği puanlarının dağılımı normal bir dağılım [D(68)= 0.85, p>0.05] olduğu için ölçekteki maddelere ait
olan aritmetik ortalama ile standart sapma değerleri Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Dal (Matematik, Fen ve Teknoloji) Öğretmenlerinin Kavramların Öğretimi ve Geliştirilmesi Görüşlerinin Ortalaması ve Standart
Sapması

X

S

Kavram öğretimi ve geliştirmede “kavram haritalarını” kullanma

2.74

0.91

Kavram öğretimi ve geliştirmede “kavram ağlarını” kullanma

2.66

0.87

Çoklu zekâ yaklaşımı ile ders konularını işleme

2.63

0.85

Kavram öğretimi ve geliştirmede “zihin haritalarını” kullanma

2.53

0.91

Kavram öğretiminde “anlam çözümleme tablolarını” kullanma

2.38

0.93

Soru sorma ve tartışma teknikleri

3.22

0.73

Gerçek dünya ile matematik/fen bilimlerini bağdaştırma-ilişkilendirme

3.15

0.78

Kritik ve eleştirisel düşünme

2.90

0.69

Matematik/ FvT derslerinde “kavram geliştirme sürecini” yürütme

2.78

0.81

Kavram Yönetimi ve Geliştirmede Tekniklerin Kullanımı

Kavram Öğretimi ve Bilimsel Düşünme Sürecini Yönetme

Tablo 3 incelendiğinde, Kavram Yönetimi ve Geliştirmede Tekniklerin Kullanımı faktörü altında bulunan
“Kavram öğretiminde “anlam çözümleme tablolarını” kullanma ( X =2.38)” görüşüne Orta/Yeterliyim
düzeyinde, diğer görüşlere ise İyi/Oldukça Yeterliyim düzeyinde katıldıkları anlaşılmaktadır. Kavram Öğretimi
ve Bilimsel Düşünme Sürecini Yönetme faktörü altında bulunan “Soru sorma ve tartışma teknikleri ( X =3.22)”
görüşüne Pekiyi/Çok Yeterliyim düzeyinde, diğer üç görüşe ise İyi/Oldukça Yeterliyim düzeyinde katıldıkları
anlaşılmaktadır. Katılımcı öğretmenlerin kavram yönetimi ve geliştirmede tekniklerin kullanımı ile kavram
öğretimi ve bilimsel düşünme sürecini yönetme ile ilgili maddelere ortalama olarak iyi düzeyinde katıldıkları
görülmüştür. Bu sonucun, katılımcı öğretmenlerin, %72’sinin 0-11 yıl deneyimli olmaları nedeniyle, kavram
öğretimi ve geliştirilmesi konusundan haberdar olmalarından kaynaklandığı düşünülebilir.
4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmada, Tekirdağ’da düzenlenen Fen Bilimleri ve Matematik Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme
semineri ve çalıştayına katılan 68 fen bilimleri ve matematik öğretmeninin kavram öğretimi ve geliştirilmesine
yönelik görüşleri belirlenmiştir.
Öğretmenlerin, Kavram Yönetimi ve Geliştirmede Tekniklerin Kullanımı faktörü altında bulunan “Kavram
öğretiminde anlam çözümleme tablolarını kullanma” görüşüne Orta/Yeterliyim düzeyinde, kavram öğretimi ve
geliştirmede “kavram haritalarını”, “kavram ağlarını”, “zihin haritalarını” kullanma, “çoklu zekâ yaklaşımı” ile
ders konularını işleme, görüşlerine ise İyi/Oldukça Yeterliyim düzeyinde katıldıkları anlaşılmaktadır. Kavram
Öğretimi ve Bilimsel Düşünme Sürecini Yönetme faktörü altında bulunan “Soru sorma ve tartışma teknikleri ”
görüşüne Pekiyi/Çok Yeterliyim düzeyinde, “Gerçek dünya ile matematik/fen bilimlerini bağdaştırma-
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ilişkilendirme”, “Kritik ve eleştirisel düşünme”, “Matematik/ FvT derslerinde “kavram geliştirme sürecini
yürütme” görüşlerine ise İyi/Oldukça Yeterliyim düzeyinde katıldıkları bulunmuştur.
Aydede ve arkadaşları (2005) tarafından yapılan araştırmada, Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin kullandıkları
öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Bu araştırma bulgularına göre, Fen ve
Teknoloji öğretmenlerinin önemli bir kısmının mutlaka her konuda düz anlatım yöntemini kullandıkları ve bu
yöntemi soru cevap, beyin fırtınası, kavram haritası gibi çağdaş öğrenme teknikleriyle destekledikleri
saptanmıştır. Başka bir araştırmada; öğretmenlerin % 11.6’sının kavram ağı-kavram haritası-zihin haritasını,
%1,9’unun ise çoklu zekâ yöntemini kullandıkları belirlenmiştir (Akay ve Kocabaş, 2013). Bu sonuçlar,
araştırma bulgularımız ile zıtlık göstermektedir. Uluslararası araştırmalara bakıldığında da Türk fen
öğretmenlerinin, fen öğretimi konusundaki yetkinliklerini çok iyi düzeyde bildirdikleri görülmektedir (Ersoy,
2010). Bu sonuç, araştırma bulgularımızla paralellik göstermektedir. Öğretmenlerin öz değerlendirmelerinde fen
derslerindeki yetkinliklerini yüksek göstermelerinin, özgüvenlerinin yüksek ve alan öğretimindeki
uygulamalarının eksik olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Bu nedenle, araştırmada kullanılan ölçek fazla
sayıdaki katılımcıya uygulanarak ve nitel araştırma yapılarak öğretmenlerin kavram öğretme ve geliştirme
düzeyleri ortaya konulabilir. Çalışmalar sonucunda belirlenen öğretmen eksiklikleri dikkate alınarak,
öğretmenlerin gelişimlerine katkıda bulunabilecek hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenlenebilir.
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BİR GRUP FEN ÖĞRETMENİNİN LABORATUAR UYGULAMA VE DENEY
TASARLAMA BECERİLERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ
A GROUP OF SCİENCE TEACHERS’ OPİNİONS ABOUT LABORATORY APPLİCATİON
SKİLLS AND EXPERİMENTAL DESİGN CAPABİLİTİES
Gürcan Uzal1

Aytekin Erdem2

Yaşar Ersoy3

Özet
Bu çalışma, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji, fen ve teknoloji)
öğretmenlerinin laboratuar kullanımına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma, tarama modelinde
bir pilot araştırma olup çalışma grubunu, Tekirdağ’daki okullarda görev yapan ve kendi istekleri ile araştırmaya katılan 29
öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin görüşleri, araştırmacılar tarafından geliştirilen bir ölçek ile belirlenmiş ve beşli
Likert tipi ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.83 olarak bulunmuştur. Verilerin analizi ise SPSS paket programında betimsel
istatistik tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda; katılımcı öğretmenlerin laboratuar kullanımında uygulama
becerilerinden laboratuar araç-gereç kullanma becerisi edinme, laboratuar güvenliğini sağlama, konularında kendilerini çok
yeterli; gösteri deneylerini güçlük çekmeden yapma, programda önerilen deneyleri eksiksiz olarak zamanında yapma
konuları ile deney tasarlama becerileri konusunda ise iyi derecede yeterli gördükleri sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Fen bilimleri öğretmeni, laboratuar uygulama becerileri, deney tasarlama becerileri

Abstract
The study was carried out with the aim of specifying science (physics, chemistry, biology, science and technology)
teachers’ opinions about laboratory use. It is a pilot study in survey model and the study group comprises 29 volunteer
teachers who work in different schools in Tekirdağ. Teachers’ opinions were compiled with a scale which was developed
by the researchers and the reliability coefficient of the five-level Likert scale was found 0.83. The data were analyzed with
SPSS program and descriptive statistics technique was used to analyze the data. According to the results of the study, the
attendant teachers considered themselves very proficient in acquiring the skills to use laboratory equipment and providing
laboratory safety and quite proficient in making a demonstration of experiments without any problems, carrying out the
pre-scheduled experiments on time and designing experiments.
Key Words: Science teacher, laboratory application skills, experimental design capabilities

1.GİRİŞ
Laboratuar, bir konu veya kavramın tam olarak anlaşılabilmesi için öğrencinin kendisinin öğrenme çabası
gösterdiği veya öğrenciye öğretmen tarafından öğretilmek amacıyla araç-gereçler yardımı ile öğrenme
etkinliklerinin gerçekleştirildiği fiziksel ortamdır (Yılmaz ve Morgil, 1999). Öğrencilerin fen kavramlarını
yapılandırmaları, problem çözme becerileri kazanmaları, işbirliği içinde çalışmaları ve bilimsel süreç
becerilerini geliştirmelerinde laboratuar etkinliklerinin önemli bir yeri olduğu belirtilmektedir (Bolat, Türk,
Sözen ve Turna, 2012). Serin (2002), laboratuar yöntemini; fen bilimleri ile ilgili temel bilgilerin, onları
kanıtlayarak, deneylerin bizzat öğrenciler tarafından yapılarak öğrenilmesini amaçladığını belirtmektedir. Aynı
zamanda, bu yöntemin öğrencilerde; akıl yürütmeyi, eleştirisel düşünmeyi, bilimsel bakış açısını, problem
çözme yeteneklerini geliştirme başta olmak üzere pek çok olumlu etki yaptığı belirtilmektedir. Bu nedenle
laboratuar uygulamaları, fen eğitiminin ayrılmaz bir parçası ve odak noktası olarak açıklanabilir (Serin, 2002).
Berg, Bergendahl ve Lunderberg (2003), üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalışmada problem çözmeye dayalı
deneylerin öğrencilerin öğrenmeleri üzerine olumlu etkilerinin yanında laboratuara ve deney yapmaya karşı
tutum ve algılarını da olumlu yönde geliştirdiğini belirtmişlerdir. Başka bir araştırmada da deneyi bizzat
kendileri yapan öğrencilerin başarılarıyla, gösteri ve anlatım yöntemiyle ders işlenen sınıflardaki öğrencilerin
başarıları karşılaştırılmış, yaparak yaşayarak deney yapan öğrencilerin başarılarının daha yüksek çıktığı ortaya
konmuştur (Killermann, 1998; Akt., Kocakülah, Savaş, 2011). İlköğretim Fen ve Teknoloji ile fizik derslerinin
eğitiminde laboratuar çalışmalarının öğrencilerin öğrenmelerini olumlu bir şekilde etkilediği de belirlenmiştir
(Gürdal, 1991; Güven ve Gürdal, 2002). Deney yoluyla öğrenilen fen derslerinin öğrencilerin motivasyonunu
artırdığı ve onları fen öğrenmeye karşı daha istekli hale getirdiği de ileri sürülmektedir (Telli, Yıldırım, Şensoy
ve Yalçın, 2004; Akt., Güneş, Şener, Germi ve Can, 2013).
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Öğretmenler, laboratuar çalışmaları sırasındaki biçimsel olmayan tartışmaların bilgiyi sağlamlaştırmada önemli
olduğunu vurgulamaktadırlar (Ottander ve Grelsson, 2006). Laboratuar uygulamaları yardımı ile soyut
kavramlar anlaşılır duruma getirilebilir ve öğrencilerin bilimsel düşünme yetenekleri geliştirilir. Laboratuar
kullanmaksızın birçoğu soyut olan kavramların öğrenciler tarafından kavranılması ve bunların kalıcı duruma
getirilmesi olanaksızdır (Ayas, Çepni ve Akdeniz, 1994). Öte yandan, laboratuar ortamı; öğrenci-öğretmen
arasındaki sosyal etkileşimleri, iş birliğini ve laboratuarda yürütülen sorgulamanın yapısını da fazlasıyla içerir
(Hofstein ve Lunetta, 2003).
Problem Durumu
Türkiye’deki ilköğretim okullarında “Deney” yapılması konusunda PISA ve TIMSS verileri birlikte
değerlendirildiğinde “laboratuar” ortamında deneylerin daha az sıklıkta yapıldığı ve laboratuar kullanımının
ikinci kademe fen ve teknoloji derslerinde henüz yaygınlaşmamış olduğu söylenebilir (Yıldırım, 2011).
Okullarda fen derslerinde deneylerle öğretimin gerçekleşebilmesi için öncelikle laboratuar için mekân ayrılması
ve gerekli donanımın sağlanması gerekmektedir. Deneylerin gerçekleştirilmesinde yeterli koşul da öğretmenin
laboratuar uygulama ve deney tasarlama becerilerinin gelişmiş olmasıdır. Öğretmenlerin derslerinde laboratuar
çalışmalarını verimli bir şekilde yürütebilmeleri ve deneysel etkinliklerini yönetebilmeleri için gerekli olan
laboratuar becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Demirci (1993), fen bilimleri eğitiminde en iyi başarının
deneysel yönteme dayalı öğrenme ile kazanılacağını, ancak bunun da bu konuda iyi yetişmiş öğretmenlerle
gerçekleşeceğini açıklamıştır. Bu nedenle öğretmenlerin laboratuar uygulama ve deney tasarlama becerilerinin
bilinmesi önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda araştırmamızın problemini, “Fen öğretmenlerinin laboratuar
kullanımında uygulama ve deney tasarlama becerileri konusundaki görüşleri nelerdir?” sorusu oluşturmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, Tekirdağ’daki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan fen bilimleri
öğretmenlerinin laboratuar kullanımındaki uygulama ve deney tasarlama becerileri konusundaki görüşlerinin
belirlenmesidir.
2.YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu pilot çalışmada tarama modeli kullanılmıştır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni, 2010-2011 öğretim yılında Tekirdağ’daki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev
yapan fen bilimleri öğretmenleridir. Örneklem ise 12-15 Eylül 2011 tarihlerinde Tekirdağ merkez ilçede
gerçekleştirilen seminer ve çalıştaylara katılan ve kendi istekleri ile ölçekleri yanıtlandıran 29 öğretmendir.
Veri Toplama Araçları
Örneklemi oluşturan öğretmenlerden bilgi toplamak amacıyla bir öğretmen ölçeği/bilgi formu geliştirilmiştir.
Ölçek; bireysel bilgiler, öğretmenlerin laboratuar kullanımındaki uygulama ve deney tasarlama becerileri
konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.
Laboratuar Kullanma Ölçeği: Bu çalışmada, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve öğretmenlerin laboratuar
çalışmalarında deneyleri tasarlama ve uygulama becerilerini belirlemeye yönelik olarak geliştirilen, beşli Likert
tipi “Laboratuar Kullanma Ölçeği (LKÖ)” kullanılmıştır. Alan uzmanlarının görüşüne başvurularak geliştirilen
öğretmen ölçeği; cinsiyet, öğretmenlik deneyimi, öğretmenlik dalı ve yaştan oluşan dört bağımsız değişken ile
sekiz bağımlı değişkenden oluşmaktadır.
Faktör analizi sonucunda ölçeğin iki faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Birinci faktöre “Laboratuar
kullanımında uygulama becerileri” (dört madde, α=0.83) ve ikinci faktöre “Laboratuar kullanımında deney
tasarlama becerileri” (dört madde, α=0.79) isimleri verilmiştir. Tüm ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.83’dür.
Geliştirilen ölçekteki maddeler “[0]= hiç/yetersizim”, “[1]= az/kısmen yeterliyim”, “[2]= orta/yeterliyim”,
“[3]= iyi/oldukça yeterliyim”, “[4]= pekiyi/çok yeterliyim” şeklinde derecelendirilmiştir. Ters kodlanmış madde
bulunmamaktadır. Bu durumda ölçekten alınan en düşük toplam puan 0 ve en yüksek toplam puan ise 32’dir.
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3.BULGULAR
Araştırmada betimsel istatistik kullanılmış olup nicel verilerin analizi SPSS paket programında yapılmıştır. Elde
edilen bazı bulgular ve bunların yorumları metin içinde açıklanmaktadır.
Nicel Verilerin Dağılımı
Ölçme aracından elde edilen verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk
testleri kullanılarak belirlenmiştir. Katılımcı öğretmenlerden veriler derlendikten sonra uygulanan ölçme aracı
ölçek puanlarının normallik testi ile kontrol edilmiş olup sonuçlar Tablo 1’de görülmektedir4.
Shapiro-Wilk testi sonuçları; LKÖ = laboratuar kullanımı ölçeği puan türü için anlamlı değildir (d(29)=0.942,
p=0.112) (Tablo 1). Bu nedenle ölçekten elde edilen puan dağılımı normal olduğundan, araştırmamızda
merkezi eğilim ölçütü olarak ortalama ve yayılma ölçütü olarak standart sapma kullanılabilir. Ayrıca örneklem
büyüklüğü 30’dan az olduğu için parametrik olmayan testler uygulanabilir.
Tablo 1. Ölçek Puanlarının Normallik Testi Sonuçları
Kolmogorov-Smirnov(a)
İstatistik
LKÖ

.163

Sd
29

Shapiro-Wilk
İstatistik

P
.047

.942

Sd
29

P
.112

a. Lilliefors Anlamlılık Düzeltmesi

Katılımcı Öğretmenlerin Demografik Bilgileri
Katılımcı öğretmenlere özgeçmişleriyle ilgili bazı bilgiler ve mesleki deneyimleri (kıdem yılı) sorulmuş, elde
edilen bilgiler aşağıda özetlenmiştir.
Öğretmenlerin Özgeçmişleri
Araştırmaya katılan öğretmenlerin 100 (%100)’ü Tekirdağ merkez ve ilçelerinde yaşamaktadır. Deneklerin 11
(%38)’i erkek, 18 (%62)’i kadındır. Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine bakıldığında, Tekirdağ’da görev
yapmakta olan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun genç ve deneyim süresinin (kıdem yılının) 0-11 yıl arasında
(%83) olduğu anlaşılmaktadır. Daha açıkçası, katılımcı öğretmenlerin 20 (%69)’si 0-5 yıl, 4 (%14)’ü 6-11 yıl,
2 (%7)’si 12-17 yıl, 1 (%3)’i 18-23 yıl, 2 (%7)’si 24 ve üstü yıl deneyimlidir.
Laboratuar Kullanımında Uygulama Becerileri
Yapılan hesaplanma sonucunda ağırlıklı aritmetik ortalamaların değerlendirilme aralığı; [3.20 - 4.00]=
“Pekiyi/Çok Yeterliyim”, [2.40 - 3.19]= “İyi/Oldukça Yeterliyim”, [1.60 - 2.39]= “Orta/Yeterliyim”,
[0.80 - 1.59]= “Az/Kısmen Yeterliyim” , [0.00 - 0.79]= “Hiç/Yetersizim” şeklinde belirlenmiştir.
Değerlendirme ölçeğinin puan aralığının hesaplanmasında “aralık genişliği=dizi genişliği / yapılacak grup
sayısı = (5-1) / 5 = 4 /5 = 0.8” katsayısı esas alındığında, aritmetik ortalamaların değerlendirilme aralığı elde
edilmiş ve Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Ağırlıklı Aritmetik Ortalamaların Değerlendirilme Aralığı
Ağırlık
4
3
2
1
0

Seçenekler
Pekiyi/Çok Yeterliyim
İyi/Oldukça Yeterliyim
Orta/Yeterliyim
Az/Kısmen Yeterliyim
Hiç/Yetersizim

4Kolmogorov-Smirnov

Sınırlar
3.20 – 4.00
2.40 – 3.19
1.60 – 2.39
0.80 – 1.59
0.00 – 0.79

testi 51 ve üzerindeki örnek sayısında kullanılmakta olup Sig > 0.05 değeri dağılımın normal
olduğunu gösterirken Shapiro-Wilk testi 50 ve altındaki örnek sayısında kullanılmakta olup Sig > 0.05 değeri dağılımın
normal olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2012).

435

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

Tablo 3. Laboratuar Kullanımında Uygulama Becerileri Konusundaki Öğretmen Görüşlerinin Ortalaması ve Standart Sapması
Öğretmenlerin Görüşleri

N=29

X

S

Laboratuvar araç-gereç kullanma becerisini edindim

3.24

0.74

Laboratuvar güvenliğini sağlarım

3.21

0.86

Gösteri deneylerini güçlük çekmeden yaparım

3.10

0.90

Programda önerilen deneyleri eksiksiz olarak zamanında yaparım

2.45

0.87

Katılımcı öğretmenlerin laboratuar kullanımında uygulama becerileri konusunda Tablo 3’de belirtilen görüşleri
incelendiğinde; “Programda önerilen deneyleri eksiksiz olarak zamanında yaparım ( X =2.45)” görüşü ile
“Gösteri deneylerini güçlük çekmeden yaparım ( X =3.10)” görüşünü “iyi/oldukça yeterliyim” düzeyinde,
“Laboratuar araç-gereç kullanma becerisini edindim ( X =3.24)” ile “Laboratuar güvenliğini sağlarım
( X =3.21)” görüşünü “Pekiyi/Çok yeterliyim” düzeyinde destekledikleri görülmektedir.
Laboratuar Kullanımında Deney Tasarlama Becerileri
Katılımcı öğretmenlerin laboratuar kullanımında deney tasarlama becerileri konusunda Tablo 4’te belirtilen
görüşleri incelendiğinde; dört görüşü de ( X =2.93 - 2.52) “iyi/oldukça yeterliyim” düzeyinde destekledikleri
görülmektedir.
Tablo 4. Laboratuar Kullanımında Deney Tasarlama Becerileri Konusundaki Öğretmen Görüşlerinin Ortalaması ve Standart Sapması
Öğretmenlerin Görüşleri

N=29

X

S

Yeni bir kavram ve bağıntıyı açıklayacak deney düzeneği tasarlarım

2.93

0.75

Proje çalışmalarında ve öğrencilerin deney düzeneği kurmalarında onları yönlendiririm

2.97

0.68

Öğretim programında kazanımlara uygun yeni deneyleri tasarlarım

2.55

0.91

Bazı deney tasarımı için gerekli araç-gereci işlikte kendim tasarlayıp üretebilirim

2.52

091

4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmada, Fen Bilimleri ve Matematik Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme semineri ve çalıştayına katılan
29 fen bilimleri öğretmeninin laboratuar uygulama becerileri ve deney tasarlama becerilerine yönelik görüşleri
belirlenmiştir.
Katılımcı öğretmenlerin laboratuar kullanımında uygulama becerileri konusundaki görüşleri incelendiğinde;
“Programda önerilen deneyleri eksiksiz olarak zamanında yaparım” görüşü ile “Gösteri deneylerini güçlük
çekmeden yaparım ” görüşünü “iyi/oldukça yeterliyim” düzeyinde, “Laboratuar araç-gereç kullanma becerisini
edindim ” ile “Laboratuar güvenliğini sağlarım” görüşünü “Pekiyi/Çok yeterliyim” düzeyinde destekledikleri
görülmektedir.
Araştırmamızda öğretmenlerin pekiyi düzeyinde laboratuar araç-gereç kullanma becerisine sahip oldukları
anlaşılmaktadır. Oysa Korkmaz (2000) tarafından yapılan bir araştırmada, fen öğretmenlerinin en fazla
gereksinim duydukları hizmet içi eğitim konularından birinin, laboratuarlarla ilgili araç-gereçleri tanıma ve
kullanma olduğu ortaya konmuştur. Aynı şekilde, alan yazındaki bir çok araştırmada da uygulamadaki fizik
öğretmenlerinin müfredat programındaki deneyleri yapmadıkları veya yapamadıkları ve bu süreçte, hizmet
öncesi dönemde fizik laboratuarı konusunda yeterli bir eğitim almamış olmalarının etkili olduğu ve bu nedenle,
fizik öğretmenlerinin bu alanda kesinlikle bir HİE (Hizmet İçi Eğitim) almaları gerektiği belirtilmektedir
(Çepni, 1993; Değirmençay, 1999; Kocaş ve Şimşek, 2000; Şahin, 2001; Kanlı ve Yağbasan, 2002; Akt., Kaya,
Çepni ve Küçük, 2004). Bu sonucun, araştırmamıza katılan mesleki deneyimi az olan öğretmenlerin
özgüvenlerinin fazlalığından kaynaklandığı düşünülebilir.
Araştırmamızın bulgularına göre, öğretmenler laboratuar güvenliğini sağlama konusunda yetkinliklerini
belirtmelerine karşın, öğretmen adayları ise bu konuda yetkin olmadıklarını açıklamışlardır (Kaya ve Böyük,
2011). Yılmaz ve Morgil’in (1999) Kimya Eğitimi öğrencileri ile gerçekleştirdikleri araştırma sonucunda da,
öğretmen adaylarının güvenli deney yapma konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olmadıkları belirlenmiştir.
Bu zıtlığın, öğretmen adaylarının henüz yeterli derecede laboratuar uygulamaları yapmamış olmalarından
kaynaklandığı söylenebilir. Araştırmamıza katılan öğretmenler, gösteri deneylerini güçlük çekmeden
yaptıklarını açıklamışlardır. Bu sonuç alan yazındaki bazı bulgularla paralellik göstermektedir (Bozdoğan ve
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Yalçın, 2004). Kaya ve Böyük’ün (2011) araştırmalarına katılan fen bilimleri öğretmenlerinin laboratuar
çalışmaları ile ilgili olarak; çoğunlukla, öz-yeterlik düzeylerinin yüksek oldukları görülmüştür. Bu sonuç da
araştırmamızın sonuçları ile paralellik göstermektedir.
Koç ve Bayraktar’ın (2013), sınıf öğretmenlerinin 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi deneylerine yönelik
görüşlerini ve uygulamalarını belirlemek üzere yaptıkları araştırmada öğretmenlerin %23.3’ünün kitapta
bulunan tüm deneyleri yapmaya çalıştıkları belirlenmiştir. Araştırmamızda ise bu sonucun zıddına, programda
önerilen deneyleri eksiksiz ve zamanında gerçekleştirme konusunda, öğretmenlerin kendilerini oldukça yeterli
gördükleri anlaşılmıştır. Bu zıtlığın, araştırmamıza katılan öğretmenlerin fen ve teknoloji dalından (branş)
oldukları için deney gerçekleştirme becerilerine daha fazla sahip olmalarından kaynaklandığı yorumu
yapılabilir.
Katılımcı öğretmenlerin laboratuar kullanımında deney tasarlama becerileri konusundaki görüşleri
incelendiğinde; deney düzeneği tasarlama ve öğrenci deneylerini yönlendirme konularında ”yeterliklerini
“iyi/oldukça yeterliyim” düzeyinde belirttikleri görülmektedir. Kocakülah ve Savaş (2011)’ın yaptıkları
araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarına yardımsız deney tasarlayıp tasarlayamayacakları
sorulduğunda, kendilerini çok yeterli görmediklerini düşünmektedirler. Bu bulgular araştırmamızın sonuçları ile
paralellik göstermektedir. Araştırmamızın bulgularına göre, öğretmenler laboratuar kullanma konusunda yetkin
olduklarını belirtmişlerdir. Ancak öğretmenlerin, laboratuar kullanmaları esnasında gözlemlenerek
yetkinliklerinin derinliğine araştırılması önerilebilir. Öğretmenlerin laboratuar kullanma konusundaki
eksiklikleri belirlenerek bu alanlarda mesleki gelişimleri sağlanabilir.
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HEART DEFECTS (CONGENITAL AND ACQUIRED) AND THEIR PREVALENCE IN
SCHOOL AGE CHILDREN IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
MD Gjoko SPASEVSKI1
Docent, PhD Biljana GLIGOROVA2
Introduction
Congenital heart defects are congenital defects of the structure of the heart and the great vessels. The acquired
heart defects appear after birth. Although, they are not common in child population, they present a serious health problem
which needs to be detected on time, in order to make an accurate diagnosis and start a therapeutic treatment. Students, who
are diagnosed with this type of disease, are usually included in the education process normally. However, heart defects do
cause some students to face developmental delay, difficulties with learning, thus requiring special type of education. Along
with health and financial issues, the social issue is another aspect related to children with heart disease. Thus, the
systematic physical examinations, which are carried out four times in the Republic of Macedonia (grades I, III, V and VII)
have the greatest preventive role in the protection and promotion of the health of the children and students in the Republic
of Macedonia.
Goal: The goal of this paper is to show the presence of heart defects, as a specific type of disease, in school-age
children and their distribution according to age and gender, with directions and recommendations for the necessary
measures for uninterrupted education and socialization of the children with this type of disease.
Material and methods: The research covers students from grades I, III, V and VII, in the school year 2012/13
from the primary schools in the Republic of Macedonia. The research covered 59927 students. We used standard methods
for general examination with inspection, palpation and auscultation. We gave recommendations for further specialist
examination of the students, who we determined to have the need of it. For the needs of this paper, we used standard
statistical methods for processing the gathered research data.
Results: Heart defects are rare in school-age children. They appear with 1.7% for congenital defects, and 0.5%
for acquired heart defects. Congenital heart defect are more present in male students, as opposed to female students, i.e.
55% as opposed to 45%. Acquired heart defects are equally present in both genders. The age distribution is almost equal.
Conclusion: Heart defects present a problem, and their timely diagnosis, apart from the health aspect, is also
beneficial from a financial and social aspect. There is a need for cooperation among the parents, teachers and doctors, in
order to fully understand and follow the recommendations, for an uninterrupted inclusion of the children, with diseases of
this kind, in the education process, and for normal social development.
Keywords: heart, defects, students, acquired, congenital

1.

INTRODUCTION

Congenital heart defects are congenital defects of the structure of the heart and the great vessels, while acquired
heart defects appear after birth. Heart defects are the most common congenital defects in infants, which
according to world statistics, appear in 13.11 out of 1000 infants3. This number is really significant, especially,
since it is a fact that these diseases in children are a serious social and financial problem in society. The timely
diagnosis of these diseases, not only seriously influences the outcome of the treatment, but it is also a serious
challenge for the pediatricians and pediatric cardiologists to discover specific symptom groups which might
prove significant and can offer important guidelines for an easier detection of these diseases from a differential
diagnostic aspect. Although some of the congenital heart defects are discovered prenatally, some of the heart
defects need time for specific symptoms to progress to a degree which would lead to a visible symptomatology
in the children. Unlike the congenital heart defects, acquired heart defects appear after birth, sometimes after
several years, immediately before or after the children start going to school, although much less frequently, they
appear in adolescence as well. The systematic physical examinations of the children, are compulsory in the
United States of America and most European countries only when the children enroll in school. In the Republic
of Macedonia they are regulated4 by law and are carried out in the primary schools in grades I, III, V and VII.
This is a period of time which corresponds to the time frame in which certain diseases appear in the children or
are already congenital and have progressed to a degree when they are symptomatic. The timely diagnostics is
1
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especially important and requires experienced physicians and modern diagnostic procedures. However, the true
quality in diagnostics, as well as the post – rehabilitation period, regarding these conditions in children, is a
complex cycle which should include absolute cooperation among the doctors who perform the examinations, the
parents and the teachers.
2.

HEART DEFECTS IN CHILDREN

Heart defects in children include both the congenital and acquired heart defects, which although have a
completely different etiology, represent a pathology which requires an especially careful approach in
diagnostics, treatment and possible prevention. Congenital heart defects are a problem in the structure of the
heart and they are present since birth. These defects can affect the internal walls of the heart, the valves of the
heart and the large arteries and veins which supply the heart with blood as well as the rest of the body. All these
defects result in a change of the normal flow of the blood through the heart. The congenital heart defects are the
most common defects which appear at birth. Most of these defects are minor problems that do not require
treatment, or are resolved with minimal risk and minor procedures. Nevertheless, there are also complex
congenital heart defects which are incompatible with life and require special medical care immediately after
birth. The diagnosis and treatment of the complex heart defects has significantly progressed in recent decades,
which results in almost absolute survival rate of the children with complex heart defects and a future active and
productive life. The systematic examinations which are carried out in school-age children, apart from being a
tool for early diagnostics and discovery of certain health problems, are also an important follow-up of the
success of the treatment and rehabilitation period of the children with already treated congenital heart defects.
Acquired heart defects appear after birth, most usually in the period of childhood and early
adolescence. The most common congenital heart defects which appear in children include cardiomyopathy, Mb.
Kawasaki, rheumatic fever and infective endocarditis. Other acquired heart diseases can appear after the initial
treatment of the congenital heart diseases, and most often they result in infections of the heart muscle and
irregularities in the heart rhythm – arrhythmias. Nevertheless, the most frequent acquired heart conditions in
children include rheumatic fever and Mb. Kawasaki. Both conditions appear in children between the ages of 5
and 15, which makes the compulsory systematic examinations especially important for the protection of the
children’s health. The best methods for detection of heart defects include echocardiography, electrocardiogram
and heart catheterization. However, the physical examination and the anamnesis, as least invasive methods, give
the basic direction for the further diagnosis of this type of diseases.
3.

PREVALENCE OF THE HEART DISEASES IN CHILDREN IN THE REPUBLIC OF
MACEDONIA

In the Republic of Macedonia, the systematic physical examinations, as a tool for early diagnostics and
prevention of certain diseases, are regulated by law and are compulsory examinations carried out in grades I, II,
V and VII. The purpose of these examinations is to monitor the physical and psychosocial development, to
detect health problems early and to treat them in a timely manner, as well as to detect risk types of behavior
early, and to educate on accepting a healthy lifestyle. The systematic examinations include a general physical
exam as well as systematic exams, control and aimed physical exams, which, depending on previously detected
conditions, are carried out for specific types of behavior, i.e. disease and laboratory exams which include blood
hemoglobin and albumin and urine bilirubin tests. The systematic examinations are carried out by preventive
teams from JZU – public health institutions. The teams include a doctor and a nurse, who in cooperation with
the Institute for Health Protection of Mothers and Children, carry out health promoting activities by distributing
educative-promotional materials to the students.
This research covers school-age students in the Republic of Macedonia who have undergone systematic
physical examinations in the course of the school year 2012/13. The examinations covered 59927 students,
which is 90% of the primary school students of the school year in question. The examinations which were
carried out by a team (a doctor and a nurse) contained the basic methods for a general physical examination,
inspection, auscultation and palpation, which along with the laboratory test and additional examinations for
specific students with a positive anamnesis and a physical examination for a specific type of disease, have found
that the heart defects, congenital and acquired are statistically the least present in the school-age children in the
Republic of Macedonia. From the total number of children, congenital heart defects were diagnosed in 0.5%,
while acquired heart defects were registered in 1.7%5. The distribution of the heart defects according to gender
and age is almost equal, with a negligible prevalence of the male gender. These numbers almost completely
correspond with the world and the European average. Studies on heart defects in children, carried out in the
course of 10 years, from 2000 to 2010, show statistical data completely similar to the data gathered with the
5
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systematic physical examinations carried out in the Republic of Macedonia. The congenital heart defects appear
with 1.3% in total, or with 0.82% in liveborn infants6. In Europe the total prevalence of congenital heart defects
is 0.8%, and 0.72% in liveborn infants7.
4.

CONCLUSION

Heart defects present a problem, and their timely diagnosis, apart from the health aspect, is also
beneficial from a financial and social aspect. There is a need for cooperation among the parents, teachers and
doctors, in order to fully understand and follow the recommendations, for an uninterrupted inclusion of children
with diseases of this kind, in the education process and for normal social development.
The similarities in the statistics between researches carried out in the world and Europe with the
researches carried out in the Republic of Macedonia show that the compulsory systematic examinations of the
school-age children in our country are fully justified. The way in which they are performed, the quality and the
content of the systematic examinations completely meet the requirements, set by the objectives of the
examinations, which are regulated according to the existing legal norms.
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ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMLARINDA BİLİŞSEL
FARKINDALIK STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ
THE USAGE LEVEL OF METACOGNITION STRATEGIES OF TEACHERS IN
LEARNING-TEACHING ENVIRONMENTS
Hilal Kazu1
Nuray Yıldırım2
Özet
Bu çalışma; öğretmenlerin öğrenme-öğretme ortamlarında bilişsel farkındalık stratejilerini kullanma düzeylerini belirlemek
amacıyla hazırlanmıştır. Betimsel özellikte olan bu çalışmada tarama (survey) yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın
evreni, 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Tunceli ilinde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde görev yapmakta
olan öğretmenlerden oluşmaktadır. Bu evren içerisinden, Tunceli il merkezine bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde
görev yapmakta olan toplam 19 okuldaki öğretmenler ise örneklem grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama
aracı olarak; öğretmenlerin bilişsel farkındalık stratejilerini kullanma düzeyleriyle ilgili maddelerden oluşan ve
araştırmacılar tarafından hazırlanarak geçerlik-güvenirlik çalışmaları yapılan bir ölçek kullanılmıştır. Elde edilen veriler
SPPS 16.0 for Windows Evaluation Version paket programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre;
araştırmaya katılan öğretmenlerin bilişsel farkındalık stratejilerini öğrenme-öğretme ortamlarında genellikle kullandıkları
tespit edilmiştir. Madde bazında incelendiğinde ise; öğretmenlerin “Günlük tutma” boyutunu diğer boyutlara göre daha az
kullandıkları dikkat çekici diğer bir sonuçtur.
Anahtar Kelimeler: Bilişsel Farkındalık, Öğretmen, Öğrenme-Öğretme Ortamı

Abstract
This study is prepared to determine the usage levels of metacognition strategies of teachers in learning-teaching
environments. In this survey, which has the features of a descriptive work, survey method is used. Population of the study
consists of the teachers who work in the province of Tunceli in primary and secondary education in the academic year
2010-2011. In this population, the teachers working in primary secondary education in a total of 19 schools in the center of
Tunceli province constitute the sample group. As a data collection tool, teachers’ the usage level of metacognition
strategies and a scale consisting of related items are used. The scale is prepared by the researchers and validity and
reliability studies are done. The obtained datas are analyzed with SPPS 16.0 for Windows Evaluation Version. According to
the analysis results; it is determined that the teachers who participated in the survey generally use metacognition strategies
in learning-teaching environments. When analyzed on the basis of items, another remarkable result is that teachers use
“keeping a diary” dimension less than other dimensions.
Key Words: Metacognition, Teacher, Learning-Teaching Environment.

I. GİRİŞ
Günümüz eğitim sisteminde ulaşılmaya çalışılan eleştirel ve yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, bilgileri
yeniden yorumlayıp anlamlandırabilme, çıkarımlar yapabilme, öğrenmeyi öğrenme gibi eğitim hedeflerinin
gerçekleştirilmesinde öğrencilerin bilişsel farkındalıklarının geliştirilmesi oldukça önemlidir. Çünkü bilişsel
farkındalık düzeyleri gelişmiş kişiler hayatı sorgulayan, olaylara geniş bir çerçeveyle bakan, yaratıcı ve eleştirel
düşünen, hayat boyu öğrenmesini bilen bireylerdir. Bu sayede bireyler ne kadar öğrendiklerinin, nasıl
öğrendiklerinin, hangi düşünme yollarını izlediklerinin farkına varır, bunu geliştirir ve bu becerileri bir yaşam
tarzı haline getirirler. Kişinin öğrenme ve düşünme süreçlerinin farkında olması olarak tanımlanan bilişsel
farkındalık, aynı zamanda bilgiyi kullanma yoludur. Bilgiyi etkili ve doğru kullanabilmek için, stratejik plan
yapılmalı ve uygulanmalıdır. Bilişsel farkındalık stratejileri kullanılacak yol ve yönteme göre değişiklik
göstermektedir. Bu yüzden bilişsel farkındalık becerilerinin öğretilmesinde farklı stratejiler kullanılmaktadır. Bu
stratejilerin erken yaşta bireylere öğretilebilmesi ancak etkili bir öğrenme-öğretme ortamında öğrencilere yol
göstererek rehberlik eden öğretmenler ile mümkün olacaktır. King (1990)’e göre bilişsel farkındalık becerileri
ders esnasında yapılacak doğru eğitsel yaklaşımlarla öğretilebilir ve geliştirilebilir. Çünkü öğrenme-öğretme
süreçlerinin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden öğretmen sorumludur. İşte bu nedenle öğretmenlerin;
öğrenme öğretme ortamlarında bilişsel farkındalık stratejilerini kullanmaları önem kazanmaktadır. Bu
bakımdan; öğretmenlerin öğrenme-öğretme ortamlarında bilişsel farkındalık stratejilerini kullanma düzeylerini
belirlemek bu araştırmanın başlıca problemini oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı ise, ilköğretim ve
ortaöğretim kademelerinde görev yapmakta olan öğretmenlerin öğrenme-öğretme ortamlarında bilişsel
farkındalık stratejilerini kullanma düzeylerini belirlemektir.
1
2
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II. YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırma betimsel bir çalışma olup, tarama (survey) modelindedir. Tarama modeli, geçmişte veya halen
varolan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2005: 77). Bu
araştırmada da öğretmenlerin öğrenme-öğretme ortamlarında bilişsel farkındalık becerilerini kullanma düzeyleri
var olduğu şekliyle betimlenmiştir.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni, 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Tunceli ilinde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim
kademelerinde görev yapmakta olan öğretmenlerden oluşmaktadır. Bu evren içerisinden, Tunceli il merkezine
bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde görev yapmakta olan toplam 19 okuldaki öğretmenler ise örneklem
grubunu oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi
Veri toplama aracı olarak literatür taraması yapılmış ve benzer ölçekler incelenmiştir. Bu araştırma ve
incelemeler sonucunda, Costa ve Lowery (1989)’ in bilişsel farkındalık becerilerinin daha etkili öğretilmesi için
öğretmenlere önerdiği 12 alt boyuttan oluşan strateji basamakları veri toplama aracının temelini oluşturmuştur.
Temel alınan 12 basamağa hizmet edecek toplam 49 maddelik ölçek hazırlanmıştır. Geliştirilen bu ölçek için,
ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde görev yapan altı öğretmen ile Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda görev yapmakta olan iki program geliştirme alan
uzmanından görüş alınmıştır. Öğretmenlerin ve uzman kişilerin görüşleri doğrultusunda yapılan gerekli
düzenleme ve değişikliklerin ardından, ölçekte bulunan 49 maddeden 44 madde üzerinde uzlaşma sağlanmıştır.
Gerekli düzenlemeler sonucunda oluşan 44 maddelik ölçek, ilköğretim ve ortaöğretimde görev yapmakta olan
toplam 132 öğretmene uygulanmış ve ön uygulama sonuçları elde edilmiştir. Elde edilen veri sonuçlarına faktör
analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarında ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0.842; Bartlett Testi ise,
2975,196 olarak bulunmuştur. Buna göre Bartlett testi sonucu 0.05 düzeyinde (p=0.000) anlamlı çıkmıştır.
Büyüköztürk’e (2007, 126) göre verilerin faktör analizi için uygunluğu KMO katsayısının 0.60’dan yüksek ve
Bartlett testinin de anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak,
ölçeğin faktör analizi için gerekli şartları sağladığı söylenebilir. Ölçeğe uygulanan faktör analizi sonuçlarına
göre, analize alınan 44 maddenin öz değeri 1’den büyük olan 12 faktör altında toplandığı görülmektedir.
Ölçeğin uygulanması ile elde edilen verilerin güvenirliği; Guttman Split Half, Sperman Brown ve Cronbach
Alpha güvenirlik formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Ölçekte; Guttman Split Half’ın ilk bölüm güvenirlik
katsayısı 0.86, ikinci bölüm güvenirlik katsayısı 0.90; Sperman Brown güvenirlik katsayısı 0.87; Cronbach
Alpha güvenirlik katsayısı ise, 0.92 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak; hazırlanan ölçeğin Cronbach Alpha
güvenirlik katsayıları incelendiğinde, ölçek yeterli güvenirliği sağlamaktadır.
Verilerin Analizi
Elde edilen verilerin analizinde, araştırmanın amacına uygun olarak; frekans, yüzde, aritmetik ortalama
gibi teknikler uygulanmıştır. Ölçekte yer alan ilgili maddelerin düzeyini belirlemek için aşağıda belirtilen puan
aralıkları dikkate alınmıştır: Hiçbir zaman 1.00 – 1.80, Nadiren 1.81 – 2.60, Bazen 2.61 – 3.40, Sık sık 3.41 –
4.20, Her zaman 4.21 – 5.00.
III. BULGULAR
Araştırmaya katılan 358 öğretmenin, öğrenme-öğretme ortamlarında bilişsel farkındalık stratejileri
boyutlarını kullanma düzeylerinin genel ortalamalarına bakıldığında; boyutların 3.79 genel ortalama oranı ile
“Sık sık” düzeyinde olduğu belirlenmiştir.
Tablo 1’de öğretmenlerin bilişsel farkındalık strateji boyutlarının her birini kullanma düzeyine ilişkin
analiz sonuçları bulunmaktadır.
Tablo 1. Öğretmenlerin Bilişsel Farkındalık Strateji Boyutlarını Kullanma Düzeylerine İlişkin Ortalamaları
Strateji Planlama Boyutu
1. Sınıfta kullanacağım aktiviteleri öğrenci ve öğrenme ortamına göre planlarım.
2. Ders öncesi sınıfta kullanacağım faaliyetleri belirlerim.
3. Faaliyet öncesinde kullanacağım stratejiler hakkında sınıfımı bilgilendiririm.
4. Faaliyet öncesinde öğrencilerimin faaliyet esnasında karşılaşabilecekleri sorunları vurgularım.
5. Faaliyet öncesi öğrencilerime faaliyet sürecinde uyulması gereken kuralları hatırlatırım.
6. Sınıfta uyguladığım faaliyetleri değerlendiririm.
7. Öğrencilerimden faaliyet süreci ile ilgili değerlendirmelerini paylaşmalarını isterim.
8. Ders bitiminde öğrencilerimle günün değerlendirmesini yaparız.
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4.33
4.47
3.90
3.90
4.27
4.22
3.82
3.56

SS
0.69
0.64
1.78
0.93
0.74
0.79
0.91
0.96
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Genel Ortalama

4.05

0.93

3.94
3.93
3.55
3.81

1.03
0.87
0.96
0.95

4.08
3.86
3.98
3.97

0.81
0.86
0.83
0.83

3.55

0.99

3.73

0.92

3.70

0.92

3.66

0.94

3.33
3.48
3.48
3.43

1.02
0.98
1.00
1.00

4.11

0.94

4.17
4.09
4.31
4.52
4.33
4.26

0.76
0.78
0.86
0.68
0.68
0.78

4.42
3.88
4.00
3.63
3.98

0.70
0.92
0.85
0.99
0.86

4.42

0.71

Soru Üretme Boyutu
9. Öğrencilerimden işlenecek konu ile ilgili çalışma soruları oluşturarak derse hazırlıklı gelmelerini isterim.
10.Öğrencilerimden konu aktarımı esnasında sorular üretmelerini isterim.
11.Öğrencilerimden konu bitiminde orijinal sorular üretmelerini isterim.
Genel Ortalama

Bilinçli Seçim Yapma Boyutu
12. Öğrencilerimi faaliyet sürecinde kendi seçimlerini yapmaları yönünde teşvik ederim.
13.Öğrencilerimden yaptıkları seçimlerin nedenlerini belirlemelerini isterim.
14.Öğrencilerimi seçim yaparken sonuçlarını hesaba katarak karar vermelerine teşvik ederim.
Genel Ortalama

Tablo 1’in Devamı
Birden Fazla Ölçüt ile Değerlendirme Boyutu
15.Öğrencilerimden ders içinde yaptıkları faaliyetleri; faydalı, zor, ilginç gibi farklı kriterlerle
değerlendirmelerini isterim.
16.Öğrencilerimden yaptıkları faaliyetlerde kendi kendilerini değerlendirmelerini isterim.
17.Öğrencilerimden faaliyet uygulamalarında kendilerine nelerin yardımcı olduğunu ve nelerin engellediğini
belirlemelerini isterim.
Genel Ortalama

Güven Sağlama Boyutu
18.
19.

18. Öğrencilerimin başarıyla tamamladıkları çalışmalarını listelemelerini isterim.
19.Öğrencilerimin tamamladıkları çalışmaları için arkadaşlarından dönüt almaları konusunda yönlendiririm.
20. Öğrencilerimin diğer arkadaşlarının yaptığı çalışmalara dönüt vermelerini sağlarım.
Genel Ortalama

Öğrenciye “yapamam” Kelimesini Yasaklama Boyutu
21.Öğrencilerimi olay ve problem karşısında “yapamıyorum”, “nasıl yapacağımı bilmiyorum” gibi mazeretlerin
uygun olmayan davranışlar olduğunu vurgularım.
22.Öğrencilerimden problem çözümü için hangi bilgilere ihtiyaç duyduğunu belirlemelerini isterim.
23.Öğrencilerimden problem çözümünde eksik olan becerilerini tespit etmelerini isterim.
24.Öğrencilerimi çözülemeyecek problem olmadığına inandırırım.
25.Öğrencilerimi çalışarak ve farkında olarak her şeyi başarabileceklerine inandırırım.
26.Öğrencilerimi problem karşısında gerekli bilgi ve becerilerini nasıl kullanacakları hakkında yönlendiririm.
Genel Ortalama

Öğrenci Fikirlerini Yansıtma Boyutu
27.Sınıftaki olay ve problemle ilgili öğrencilerimden fikirlerini kendi cümleleri ile ifade etmelerini isterim.
28.Öğrencilerimden diğer arkadaşlarının fikirleri hakkında kendi ifadeleri ile yorum yapmalarını isterim.
29.Sınıf ortamında anlatılanları öğrencilerimden kendi yorumları ile özetlemelerini isterim.
30.Öğrencilerimin kendi fikirleriyle diğer arkadaşlarının fikirlerini karşılaştırmalarını isterim.
Genel Ortalama

•

Öğrenci Davranışlarını Tanımlama Boyutu
31.Öğrencilerimi okul ortamında sergilenmesi gereken uygun öğrenci davranışları hakkında bilgilendiririm.
32.Öğrencilerimi faaliyetlerde uygulanması gereken davranışlar hakkında bilgilendirerek; olumlu davranış
geliştirmelerini sağlarım.
33.Öğrencilerimin faaliyetlerle ilgili davranışlarını çeşitli şekillerde nitelendiririm.
34.Öğrencilerimin faaliyetlerle ilgili davranışlarına uygun pekiştireç veririm.
Genel Ortalama

4.40

0.64

3.88
4.12
4.21

0.88
0.80
0.75

4.22
3.82
4.02

0.78
0.95
0.86

3.05

1.16

3.87

1.04

3.46

1.10

2.17

1.27

2.87

1.30

2.76

1.32

Öğrenci Terim ve Kavramlarını Açığa Çıkarma Boyutu
35.Öğrencilerimden açık ve net olmayan ifade ve cümlelerini açıklamalarını isterim.
36.Öğrencilerimden diğer arkadaşlarının açık ve net olmayan ifade ve cümlelerini açığa kavuşturmalarını isterim.
Genel Ortalama

Drama Yapma/Rol Oynama Boyutu
37.Öğrencilerime sınıfta ele alınan konuyla ilgili düşünce ve fikirlerini geliştirmek için drama ve roller
yaptırırım.
38.Sınıf ortamında öğrencilerimi kendilerini karşısındakinin yerine koyarak belli bir durum karşısında nasıl tepki
vereceğini tahmin etmeleri için teşvik ederim.
Genel Ortalama

Günlük Tutma Boyutu
39.Öğrencilerime yaptıkları etkinliklerle ilgili günlük tuttururum.
40.Öğrencilerimden uyguladıkları etkinlikler hakkında bireysel düşüncelerini yazmaya ya da resimle ifade
etmeye teşvik ederim.
41.Öğrencilerime tuttukları günlük notların sonraki zamanlarda geçmişe dönük kendi öz değerlendirmelerini
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yapabilecekleri bir veri kaynağı olduğunu vurgularım.
Genel Ortalama

2.60

1.29

3.55
4.26
4.33
4.05

1.00
0.76
0.96
0.90

Model Olma Boyutu
42. Öğrencilerimden kendi faaliyetlerim hakkında geri dönüt ve değerlendirme isterim.
43. Olay ve durum karşısında öğrencilerimin fikirlerini dinleyerek, empati kurmaya çalışırım.
44. Öğrencilerime düşünce ve fikirlerimle model olmayı amaçlarım.
Genel Ortalama

Bilişsel farkındalık stratejisinin alt boyutlarının öğretmenler tarafından kullanılma düzeyi genel
ortalamaları incelendiğinde;“Strateji planlama” 4.05;“Soru üretme” 3.81; “Bilinçli seçim yapma” 3.97; “Birden
fazla ölçüt ile değerlendirme” 3.66; Güven sağlama” 3.43; “Öğrenci fikirlerini yansıtma” 3.98; “Öğrenci terim
ve kavramlarını açığa çıkarma” 4.02; “Drama yapma/Rol oynama” 3.46; “Model olma” 4.05 genel ortalama
oranı ile “Sık sık” düzeyinde oldukları tespit edilmiştir. “Öğrenciye -yapamam-kelimesini yasaklama”
boyutunun 4.26; “Öğrenci davranışlarını tanımlama” boyutunun 4.21 genel ortalama oranı ile “Her zaman”
düzeyinde olduğu belirlenmiştir. “Günlük tutma” boyutunun ise 2.60 oranı ile “Nadiren” düzeyinde olduğu
belirlenmiştir. “Strateji planlama” boyutunun kullanılma düzeyleri sonuçlarına göre; öğretmenlerin ders öncesi
hazırlık, dersin işlenmesi ve dersin bitiminde planlama doğrultusunda hareket ettikleri ve öğrencilerin bu süreç
içerisinde değerlendirmelerde bulunmalarını sağladıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin bu şekilde davranmaları
öğrencilerinde bilişsel farkındalığın oluşturulması için imkan sağlayacaktır.
Öğretmenlerin “Soru üretme” boyutunu kullanma düzeylerine ilişkin sonuçlara göre; ders öncesinde, ders
sırasında ve ders sonunda öğrencilerinin sorular üretmelerine önem verdikleri söylenebilir. Öğretmenin konu
alanı ne olursa olsun, öğrencilerini sorular üretmeye teşvik etmesi; öğrencilerin konuyu anlamalarını ve sıklıkla
durup kendilerini kontrol etmelerini kolaylaştırır ve böylece öğrenciler, kendi anlamalarının önündeki engelleri
ortadan kaldırmak için ne tür bir stratejik faaliyet içerisinde olmaları gerektiğine karar verebilirler.
Öğretmenlerin “Bilinçli seçim yapma” boyutunu kullanma düzeyleri sonuçlarına göre; öğrencilerini
kendi seçimlerini yapmaya yönlendirdikleri, seçimlerinin nedenlerinin ve sonuçlarının farkına vardırarak bilişsel
farkındalıklarını geliştirmeye sıklıkla yer verdikleri ifade edilebilir. Öğretmenler, öğrencileri karar verme
sürecinde ve öncesinde yaptıkları seçimlerin nedenlerini ve sonuçlarını araştırmaya yardımcı olmak için bilişsel
farkındalıklarını destekleyebilir, öğrenciler böylece kendi tercihleri arasındaki; nedensel ilişkileri, faaliyetleri ve
elde ettikleri sonuçları algılamada daha başarılı olabilirler.
Öğretmenlerin “Birden fazla ölçüt ile değerlendirme” boyutunu kullanma düzeyleri sonuçlarına göre;
öğrencilerini faaliyetleri esnasında, nelerin yardımcı olduğunu ve nelerin engellediğini farklı kriterlerle kendi
değerlendirmelerini yapmaları yönünde teşvik ettikleri söylenebilir. Öğrencilerin, üzerinde düşünmelerine neden
olacak iki ya da daha fazla kritere göre aktivitelerini değerlendirmeleri, farklı bakış açıları kazandırarak bilişsel
farkındalık düzeylerini önemli düzeyde artırabilir.
“Güven sağlama” boyutunda öğretmenlerin, öğrencilerinin çalışmalarına sık sık dönüt alıp dönüt
vermelerini sağlarken, başarı ile tamamladıkları çalışmaları listelemelerini bazen istedikleri belirlenmiştir.
Öğretmenlerin; öğrencilerini iyi yaptıkları davranışları tanımlamaya ve akranlarından geri bildirim almaya
teşvik etmeleri, öğrencilerin yaptıkları davranışlarının bilincine varmalarına ve kendilerine daha fazla
güvenmelerine ve böylece bilişsel farkındalık becerilerinin daha fazla gelişmesine yardımcı olabilirler.
Öğretmenlerin “Öğrenciye -yapamam- kelimesini yasaklama” boyutunu kullanma düzeylerine ilişkin
sonuçlara göre; öğrencilerine karşılaştıkları problemler karşısında, eksik becerilerini tespit etmelerini ve hangi
bilgilere ihtiyaç duyduklarını belirleyerek, çaresizliklerini yenmelerine önemli düzeyde yardımcı oldukları; aynı
zamanda, gerekli bilgi ve becerilerin doğru ve farkında olarak kullanıldığında her problemin çözülebileceğine
her zaman inandırmaya özen gösterdikleri düşünülmektedir. Bu durum, öğrencilerin ne bildikleri ile ne bilmeleri
gerektiği arasındaki sınırları belirlemelerine yardımcı olur. Böylece öğrenciler ihtiyaç duyulan bilgiyi üretmede,
istikrarlı bir tutum geliştirerek bilişsel farkındalık becerilerini arttırabilirler.
Öğretmenlerin “Öğrenci fikirlerini yansıtma” boyutunu kullanma düzeyleri sonuçlarına göre;
öğrencilerin birbirlerinin fikirlerini düzeltmelerine, aktarmalarına, karşılaştırmalarına ve başka sözcükler ile
ifade etmelerine teşvik etmekte olduğu söylenebilir. Böylece öğretmenler, öğrencilerinin hem kendi fikirlerini
hem de çevrelerindeki fikirleri sorgulayarak ve düşünerek bilişsel süreçlerini harekete geçirip geliştirmelerini
sağlayabilirler.
Öğretmenlerin “Öğrenci davranışlarını tanımlama” boyutunu kullanma düzeyleri sonuçlarına göre;
öğrencilerinin okul ortamındaki olumlu davranışlarını tanımlamaya, geliştirmeye ve pekiştirmeye her zaman
ciddi bir özen göstermekte oldukları anlaşılmaktadır. Böylece; öğretmenler öğrencilerinin davranışlarının
farkındalıklarını sağlayarak olumlu davranışlar geliştirmelerine ve uygun öğrenci davranışları sergilemelerine
sağlayabilirler.
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“Öğrenci terminolojisini açığa çıkarma” boyutunu öğretmenlerin kullanma düzeyleri sonuçlarına göre;
öğrencileri hem kendi hem de arkadaşlarının açık ve net olmayan ifade ve cümlelerini açığa kavuşturmaları
yönünde genellikle teşvik edici davrandıkları düşünülmektedir. Öğrencilerin, kendilerinin ve çevresindekilerin
ifadelerini açığa çıkarmaları; kendi fikirlerinin farkına varmalarına ve böylece bilişsel farkındalık becerilerinin
artmasını sağlayabilir.
Öğretmenlerin “Drama yapma/Rol oynama” boyutunu kullanma düzeylerine ilişkin sonuçlara göre;
öğrencilerini, farklı fikirler geliştiren drama ve roller yapmaya zaman zaman yönlendirirken; kendilerini
karşılarındakinin yerine koyarak empati kurmaya daha fazla yönlendirdikleri belirlenmiştir. Böylece
öğrencilerin; başkalarının rollerini üstlenerek düşünceleri hakkında empati kurması ve farklı fikirler geliştiren
drama ve roller yapması, farklı düşüncelerin de olabileceğinin farkına varmalarına ve böylece bilişsel
farkındalıklarının artmasına yardımcı olabilecektir.
Araştırma kapsamındaki öğretmenlerin “Günlük tutma” boyutunu kullanma düzeyleri sonuçlarına göre;
öğrencilerini etkinlikleri hakkında günlük tutmaya düşük düzeyde teşvik ettikleri söylenebilir. Bir deneyimi ya
da kişisel bir kaydı yazmak ya da resimle ifade etmek; öğrencilerin düşünceleri ve olayları daha net
kavramalarına, değerlendirmelerine, sentezlemelerine ve onları kendi sembolik formlarına dönüştürerek bilişsel
farkındalık becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Öğretmenlerin “günlük tutma” boyutunu nadiren
kullanmaları, öğrencilerin etkinliklerini ilerleyen dönemlerde tekrar geri dönüp öz değerlendirme
yapabilmelerini zorlaştıran bir durum olacağı düşünülmektedir. Bu da, öğrencilerin bilişsel farkındalık
becerilerinin gelişimini engelleyen bir durum olarak nitelendirilebilir.
Öğretmenlerin “Model olma” boyutunu kullanma düzeylerine ilişkin sonuçlara göre; öğrencilerinden
kendi faaliyetleri hakkında sık sık geri dönüt alırken; öğrencileri ile empati kurmaya ve öğrencilerine model
olmaya her zaman ciddi bir özen gösterdikleri söylenebilir. Çocukların öğrenmelerinde, çevrelerindeki
yetişkinleri taklit etmenin büyük bir etkisi vardır. Bu nedenle öğretmen alenen bilişsel farkındalığı gösteren
davranışlar sergilerse, yüksek oranda bilişsel farkındalık becerisine sahip öğrenciler yetişebilecektir.
IV. TARTIŞMA ve SONUÇ
Araştırmaya katılan öğretmenlerin, bilişsel farkındalık stratejilerini yüksek düzeyde kullandıkları
görülmektedir. Bununla birlikte; öğretmenlerin “Günlük tutma” boyutunu diğer boyutlara göre daha az
uyguladıkları dikkat çekici bir sonuçtur. Bilişsel farkındalık stratejileri boyut bazında incelendiğinde; “Strateji
planlama” boyutunun öğretmenler tarafından yüksek düzeyde bir kullanıma sahip olduğu tespit edilmiştir.
Öğretmenlerin ders öncesinde sınıfta kullanılacak faaliyetlerle ilgili stratejiler belirleyerek, bunlar hakkında
öğrencileri bilgilendirerek ve öğrencilerin bu faaliyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunmalarını sağlayarak
öğrencilerinde bilişsel farkındalığın oluşturulması için imkan sağlamaları olumlu bir durum olarak
değerlendirilebilir.
“Soru üretme” boyutunu öğretmenlerin yüksek düzeyde kullandıkları belirlenmiştir. Yani öğretmenlerin,
öğrencilerine ders öncesi, ders sırasında ve ders sonrasında kendi kendilerine sorular oluşturarak çalışmaları
yönünde teşvik edici bir tavır sergiledikleri sonucuna varılmıştır. Böylece; öğretmenler sorular yoluyla
öğrencilerinin, kendi anlamalarının önündeki engelleri fark etmelerini ve bu engelleri ortadan kaldırmak için ne
yapmaları gerektiğine karar vermelerini sağlayarak, onların bilişsel farkındalık becerilerini geliştirebilirler.
“Bilinçli seçim yapma” boyutunu öğretmenlerin yüksek düzeyde kullandıkları sonucu, öğretmenlerin
öğrencilerini kendi seçimlerini yapmaya yönlendirdikleri, seçimlerinin nedenlerinin ve sonuçlarının farkına
varmalarını sağladıklarını ortaya koymaktadır. Böylece öğrenciler, karar verme sürecinde ve öncesinde,
yaptıkları seçimlerin nedenlerini ve sonuçlarını araştırabilmek için bilişsel farkındalık becerilerini kullanarak;
nedensel ilişkileri, faaliyetleri ve elde ettikleri sonuçları algılamada daha başarılı olabileceklerdir.
“Birden fazla ölçüt ile değerlendirme” boyutunun öğretmenler tarafından kullanımının yüksek düzeyde
olduğu tespit edilmiştir. Böylece öğretmenlerin; öğrencilerini faaliyetleri esnasında nelerin yardımcı olduğunu
ve nelerin engellediğini farklı kriterlerle kendi değerlendirmelerini yapmaları yönünde teşvik ettikleri
söylenebilir. Öğrencilerin, üzerinde düşünmelerine neden olacak iki ya da daha fazla kritere göre aktivitelerini
değerlendirmeleri, öğrencilere farklı bakış açıları kazandırarak bilişsel farkındalık becerilerini önemli düzeyde
artırabilir.
“Güven sağlama" boyutunu öğretmenlerin üst düzeyde kullandıkları belirlenmiştir. Dolayısıyla;
öğrencilerini iyi yaptıkları davranışları tanımlamaya ve akranlarından geri bildirim almaya teşvik etmeleri,
öğrencilerin yaptıkları davranışlarının bilincine varmalarını ve kendilerine daha fazla güven duymalarını
sağlayacak ortamı hazırladıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin bu ortamları hazırlamaları; öğrencilerin daha
rahat ve bilinçli davranmalarını sağlayarak bilişsel farkındalık becerilerinin daha fazla gelişmesine yardımcı
olabilecektir.
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“Öğrenciye “yapamam” kelimesini yasaklama” boyutunu öğretmenlerin en üst düzeyde kullandıkları
belirlenmiştir. Yani öğretmenlerin; öğrencilerinin karşılaştıkları problemler karşısında, eksik yönlerini tespit
etmelerine ve hangi bilgilere ihtiyaç duyduklarını belirleyerek, çaresizliklerini yenmelerine önemli düzeyde
yardımcı oldukları; aynı zamanda, gerekli bilgi ve becerilerin doğru ve farkında olarak kullanıldığında her
problemin çözülebileceğine her zaman inandırmaya özen gösterdikleri düşünülmektedir. Bu durum, öğrencilerin
ne bildikleri ile ne bilmeleri gerektiği arasındaki sınırları belirlemelerine yardımcı olur. Böylece öğrenciler
ihtiyaç duyulan bilgiyi üretmede, istikrarlı bir tutum geliştirerek bilişsel farkındalık becerilerini arttırabilirler.
“Bireylerin başarılı olabileceklerine inancı farklı çevrelere girmelerini ve farklı aktivitelerde bulunmalarını
sağlayarak, onların işlevsel seçim yapma süreçlerini olumlu yönde etkilemektedir” (Bandura, 1997: 10) ifadesi
de bu sonucun önemini vurgular niteliktedir.
“Öğrenci fikirlerini yansıtma” boyutunu öğretmenlerin yüksek düzeyde kullandıkları belirlenmiştir. Bu
sonuçtan yola çıkarak; araştırma kapsamındaki öğretmenlerin, öğrencilerin birbirlerinin fikirlerini
düzeltmelerine, aktarmalarına, karşılaştırmalarına ve başka sözcükler ile ifade etmelerini teşvik etmekte olduğu
söylenebilir. Böylece öğretmenler, öğrencilerinin hem kendi fikirlerini hem de çevrelerindeki fikirleri
sorgulayarak ve düşünerek bilişsel süreçlerini harekete geçirip geliştirmelerini sağlayabilirler. Aynı zamanda
öğretmenlerin, öğrenci fikirlerini önemsedikleri ve öğrenme esnasında ön plana çıkararak, öğrenci merkezli
öğretimi benimsedikleri düşünülmektedir. Birçok araştırma, dışsal olarak dayatılan bilişsel farkındalık
stratejilerinin, öğrencilerin kendi kendilerine oluşturduğu stratejilerden daha az ve etkili olduğunu kanıtlamıştır
(Wagner ve Sternberg, 1984). Bunun nedeni; bilişsel farkındalık stratejilerinin odak noktası başkaları tarafından
yapılan düzenleme değildir, bunun aksine kişisel bir öz düzenlemedir. Bundan dolayı öğrencilerin stratejilerini
bağımsız olarak oluşturmaları ve bu stratejileri kullanmalarını teşvik eden ve öz sorgulamayı destekleyen
uygulamalar tavsiye edilmektedir (Paris vd., 1986).
“Öğrenci davranışlarını tanımlama” boyutunu öğretmenlerin en üst düzeyde kullandıkları sonucuna
varılmıştır. Bu sayede; öğretmenlerin, öğrencilerinin okul ortamındaki olumlu davranışlarını tanımlamaya,
geliştirmeye ve pekiştirmeye her zaman ciddi bir özen göstermekte oldukları anlaşılmaktadır. Böylece
öğretmenler, öğrencilerinin davranışlarının farkındalıklarını sağlayarak olumlu davranışlar geliştirmelerine ve
uygun öğrenci davranışları sergilemelerine imkan sağlayabilirler. Aynı zamanda bu durum öğrencilerin,
toplumda kabul gören başarılı bireyler olabilmelerinde yardımcı olabilecektir.
“Öğrenci terim ve kavramlarını açığa çıkarma” boyutunu öğretmenlerin üst düzeyde kullandıkları
belirlenmiştir. Böylece öğretmenlerin, öğrencileri hem kendi hem de arkadaşlarının açık ve net olmayan ifade ve
cümlelerini açığa kavuşturmaları yönünde genellikle teşvik edici davrandıkları düşünülmektedir. Öğrencilerin,
kendilerinin ve çevresindekilerin ifadelerini açığa çıkarmaları; kendi fikirlerinin farkına varmalarına ve böylece
öğrencilerin bilişsel farkındalık becerilerini kullanarak kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlayabilir.
“Drama yapma/Rol oynama” boyutunu öğretmenlerin üst düzeyde kullanıldıkları tespit edilmiştir.
Böylece öğretmenler, öğrencilerinin; başkalarının rollerini üstlenerek düşünceleri hakkında empati kurması ve
farklı fikirler geliştiren drama ve roller yapması, farklı düşüncelerin de olabileceğinin farkına varmalarına ve
böylece bilişsel farkındalık becerilerinin artmasına yardımcı olabilecektir. Gelen (2003), “sınıf ortamında drama
yapma stratejisinin kullanılmasının; öğrencilerin öğrendiklerini yüksek düzeyde hatırlayabilmelerine,
öğrencilerin derse katılımını arttırmaya, dikkatlerini yoğunlaştırarak ve belleklerini güçlendirerek bilişsel
farkındalık becerilerini artırmaya yardımcı olduğunu ifade etmiştir” (Gelen, 2003: 190) “Rol oynama bilişsel
farkındalığı geliştirebilir, çünkü öğrenciler rol oynama etkinliklerinde bulunurken bilinçli olarak o insanın
niteliklerini ve kişilik özelliklerini sürdürürler. Drama yapma, o insanın belirli bir durumda nasıl hareket
edeceğine dair bir hipotez ve tahmin görevi görür. Başka birinin rolünü almak ben merkezli algıların
azalmasında katkıda bulunur” (Demir, 2009: 387) ifadeleri de bu önemi destekler niteliktedir.
“Günlük tutma” boyutunu öğretmenlerin alt düzeyde kullandıkları tespit edilmiştir. Bu sonuca göre;
araştırma kapsamındaki öğretmenlerin, öğrencilerini etkinlikleri hakkında günlük tutmaya düşük oranda teşvik
ettikleri; günlük notların öz değerlendirme için bir veri kaynağı olduğunu vurgulayarak, uyguladıkları
faaliyetleri bireysel düşünceleri ile ifade etmeleri yönünde nadiren kullandıkları söylenebilir. Bir deneyimi ya da
kişisel bir kaydı yazmak ya da resimle ifade etmek; öğrencilerin düşünceleri ve olayları daha net kavramalarına,
değerlendirmelerine, sentezlemelerine ve onları kendi sembolik formlarına dönüştürerek bilişsel farkındalık
becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Öğretmenlerin “günlük tutma” boyutunu düşük düzeyde kullanmaları,
öğrencilerin etkinliklerini ilerleyen dönemlerde tekrar geri dönüp öz değerlendirme yapabilmelerini zorlaştıran
bir durum olacağı düşünülmektedir. Bu da öğrencilerin bilişsel farkındalık becerilerinin gelişimini engelleyen
bir durum olarak nitelendirilebilir.
“Model olma” boyutunu öğretmenlerin üst düzeyde kullandıkları belirlenmiştir. Dolayısıyla, araştırmaya
katılan öğretmenlerin, öğrencilerinden kendi faaliyetleri hakkında sık sık geri dönüt alırken; öğrencileri ile
empati kurmaya ve öğrencilerine model olmaya özen gösterdikleri söylenebilir. Literatürde model olma
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basamağına ilişkin; Hall vd. (1999)’ne göre bilişsel farkındalık; öğrenen açısından kişinin farkındalığı ile
ilgilidir ve kişi kullanılan öğrenme stratejilerinin önemli ölçüde farkındadır ve bunları kullanmaya çalışır. Eğer
öğretmen düşünme süreçleri üzerine zaman ayırır ve uygularsa öğrencide bilişsel farkındalık stratejilerini
geliştirebilir. Öğretmen için bunu yapmanın yolu ise; örnek teşkil edecek davranışlarla işi modelleyerek,
öğrencilerde bilişsel farkındalık süreçlerini oluşturmaktır. Costa (1984)’da, model bir öğretmenin öğrencilerin
kimliği üzerinde büyük bir etkisinin olduğunu belirtmektedir.
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YUKSEK OKULDA TIP UZMANLARININ KONTROL VE DEĞERLENDIRMEDE EN
TERCIH EDILEN YÖNTEM
THE MOST PREFERRED METHOD FOR CONTROL AND EVALUATION OF
HEALTHCARE SPECIALISTS IN HIGHTER MEDICAL SCHOOL
Alie Havalyova1, Okean Kostov2, Nejdie Ismail3

Abstract
Introduction:In May 2014 an anonymous inquiry was initiated among students of medicine, dentistry, pharmacy, nursing
and midwifery in their 3-rd year of studies on Medical University of Plovdiv. Aim: The aim of the present study is to
establish the most preferred methods of control andevaluation in the university.Methods:Statistical and documental..Results
and discussions: The results obtained indicate that the oral examinations method is the most objective method of control
and evaluation, but the most preferred method is that of written examinations, as they simultaneously cover a larger number
of students who are subjected to identical conditions, and less time is needed to examine them. Written examinations
provide students with calmer conditions and sufficient time to think.Conclusions: The university students determine oral
examinations as the most objective method of control and evaluation, and in their opinion the most preferred method is that
of written examinations .
Key words :method for control and evaluation ,of healthcare specialists, in medical higher school

INTRODUCTION
Control and assessment are important components of the education process in the higher medical school. In the
assessment, the comparison of students’ real achievements with those determined in advance by the requirements
of the program or the lecturer; comparison with the goals posed or with the volume of educational content
planned to be mastered. Petar Petrov points out that the goals, content, methods, and forms of education
determine to a large extent the goals, content, methods, and forms of verification and assessment (8, p.341). On
the basis of the results obtained during the control procedures, corrections can be made in the activity of the
teacher and the trainee, and further pedagogical decisions can be taken [10, p. 151]. The assessment is an
expression of the relationship between the level obtained and the level required in the mastering of knowledge
and skills [10, p. 155]. It is important to point out [6, p. 115] that not the nature of the activity (activeness,
diligence, assiduousness), but the quality of knowledge, skills and habits can be the direct object of the
assessment [1, p. 249; 3, p. 124]. A testing system guarantees objectivity, impartiality and reliability when it
combines the usage of different assessment methods [5, p. 92]. With the aim of overcoming subjectivism in
assessment, the Law of Higher Education (1995) envisages the mandatory introduction of written examinations..

Goals: The goal of the present work is to study the preferences of medical specialists educated in the Medical
University of Plovdiv , regarding the most preferred methods of control and assessment .

METHODS
In the analysis of the results, the following methods have been used: Studying of references, observation and
survey. For the processing of the data, statistical methods have been used with grouping of results.

Results and discussions:
To study the opinions of students in the third course of the specialties: Medicine, Dental Medicine, Pharmacy,
Medical and Obstetrical Nursing , at the Medical University of Plovdiv , an anonymous survey was carried out
in May 2014. The survey included five questions, and the respondents were total 100; the group included 20
students from each specialty selected by a random principle.
To the question: “Do you know which the methods of control and assessment at the university are?“, all the
respondents gave the correct response.
The results obtained indicate that all students are acquainted with the methods of control and assessment.
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We also studied students’ opinion on the most preferred methods of control and assessment. 56% of them pointed
written examinations, 8% pointed oral examinations, 16% pointed tests examinations, and 20 % pointed
combined methods.
It was of interest for us to understand which the most objective method of control and assessment is according to
all the respondents. 100% of them pointed oral examinations.
We studied the students’ opinion on whether the criteria for assessment of their specialties should be made
uniform. The results show that 54 % of all the respondents agree that this should be implemented, 20% of them
assert that it is not possible to achieve, owing to the different disciplines they are studying, and that not all
methods of control and assessment can be applied everywhere, and 14% of the total number of respondents have
no opinion on the matter. To the question: “Would you give any recommendations for the introduction of
methods of control and assessment?“, 20% of the respondents recommended written examinations with only part
of the question, e.g. “only the definition of a specific disease, not describing the disease in detail’’. They also
recommended that the assessment should be carried out by a commission consisting of minimum three lecturers.
Further recommendations: Modern methods should be introduced for the assessment of medical specialists, by
solving a test with the aid of a computer. Testing should be implemented by developing of programs or reports.
The control should be implemented on the four levels and should be implemented regularly on all stages of
education. The methods of examination should be combined where possible.
80% of the respondents did not answer the question, which led us to assume that they like the methods of control
and assessments implemented so far.
Conclusions: The students in the third course of the specialties Medicine, Dental Medicine, Pharmacy, Medical
and Obstetrical Nursing have been subjected to all methods of control and assessment at the university.
All the respondents are of the opinion that the most preferred method of control and assessment is by written
examinations, and the most objective method is that of oral examinations. 80% of the respondents feel satisfied
with the methods of control and assessment implemented so far.
There is no method of examination which is universal.
Each of the above-mentioned methods has its limitations but also its advantages which make it necessary for the
examination practice.
A testing system guarantees objectivity, impartiality and reliability only when it combines several methods.
Modern trends
Laying the accent on continuous assessment which should become part and parcel of the process of education,
owing to its formative importance.
Strengthening the role of criteria based assessment comparing achievements with the requirements posed in
advance.
Directing lecturers’ efforts towards the building in students of skills for self-control and criteria of selfassessment.
Approaching testing situations to the maximum extent to real practical activity in the respective area.
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YUKSEK OKULDA TIP UZMANLARININ EĞITIMINDE ÜÇÜNCÜ KADEMEDIR HASTA
THE PATIENT, AS THE THIRD PARTY IN EDUCATION OF MEDICAL SPECIALISTS IN
THE UNIVERSITY
Alie Havalyova1, Okean Kostov2, Nejdie Ismail3

Abstract
The education process in university has the important social task of preparing medical specialists. The participation of the
patient, as the third party in the education of medical specialists provides him with uniqueness and specific features which are
not characteristic for the education in other universities.
Goal :The goal of the scientific announcement is to reveal and outline the specific characteristics of the education process, in
the presence of the patient who is the third party in that process, and to determine his attitude and behavior towards medical
specialists.
Materials and methods. Each patient is a personality with his or her temperament, character, physical and psychical
capabilities, needs and views, which determine his or her reaction in the conditions of different social interactions, such as the
education process. The progress of the process is impacted by factors related to the type and gravity of the disease, the stage of
the disease, the presence of complications, the prognosis, the age, the sex, the health culture and the social status.
In the course of the analysis, the available scientific sources have been used on the attitude and behavior of the patient towards
medical specialists during the disease and the education process.
Results and discussions: The patient, with his or her fears, expectation, attitude towards his or her health and the disease,
towards the medical team and the specialists trained in the university, can help or cause to fail even the best pedagogical
intentions of the lecturer. Lecturers have to be able to carry out high quality professional activity.
Conclusions: The education process in the university which educates medical specialists is implemented in real hospital
environment. The presence of the patient, as the third party in it, significantly impacts the lecturer – student – patient
relationship. Students’ participation in the process of education is aimed at adopting professional knowledge, skills and
competences, as well as the formation of significant personal qualities needed for their future activity.
Key words: patient, education, medical specialists, university.

INTRODUCTION
The participation of the patient, as the third party in the education of medical specialists, is characterized by
uniqueness and specific features which are not characteristic for the education in other universities. The patient as a
participant in the education process is a person with his or her specific temperament, character, physical and
psychical capabilities, needs, convictions and point of view which determine his or her reactions in different
interactions.
The patient is the most vulnerable participant in the education process, and his or her behavior and attitude towards
he students, the lecturers, and the medical team impacts both the manner of organization and implementation of
education forms, and the quality of education of medical specialists. Each patient is a unique and unrepeatable
personality with his or her culture, experience, experiences, personal peculiarities: character, temperament, religious
convictions and social status, which determine his or her attitude towards his or her own health and participation in
the education process (.по 6, page.185)
Goal : The goal of the scientific announcement is to reveal and outline the specific characteristics of the education
process implemented in the presence of the patient, as the third party to it, and to determine his or her attitude and
behavior towards medical specialists.

1
2
3

*

The factors impacting the patient’s behavior and attitude towards the education process.

*

The main psychical experience of the patient is his or her attitude towards his or her own disease.
The manner in which the diseased person perceives the disease has its influence on his or her
behavioral reactions. Owing to that, a number of authors investigate the patient’s attitude and
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behavior during the disease (.по 6, page 185)
*

Materials and methods: In the course of the analysis, the available scientific sources have been
used discussing the patient’s attitude and behavior towards medical specialists during the disease
and during the education process.

*

According to M.Achnikova, there are four types of attitude of a person towards his or her health
(по 1 , page 36):

*

Optimistic, to ungrounded optimistic and careless attitude. These are persons who belittle the early
symptoms of their disease. Most frequently that is a protective reaction of the person, covering
the fear of disease.

*

Fatalistic towards his or her own health. Those persons are convinced that nothing depends on
them, and that their health status is determined by external factors.

*

Pessimistic attitude, to hypochondric engagement in his or her own health. In that type of persons,
the seeking of help, tests and consultations is observed even in case of most insignificant and
explicable health problems.

*

Realistic attitude to his or her own health. Such persons are ready to led a healthy lifestyle and take
responsibility of their health.

*

That gives us grounds to assume that the knowledge of the patient’s personality and the taking into
consideration of his or her psychical status are factors assisting for the formation of adequate
professional behavior of students and a positive attitude of the patient towards the education
process. The manner in which the future medical specialists address their patients has a crucial
role in the overall education and treatment process and assists for the attraction of the diseased
person as a participant in education.

*

Results and discussions:

*

When we discuss the patient as a participant in the education process, we should take into
consideration the fact that the initial contact with the medical specialist is of great significance for
patients when they are admitted to the hospital. As early as on that stage the careful and polite
attitude by the medical staff can put patients at ease and calm them, which in turn would lead to
their easier adaptation to the hospital environment. The opportunity for choosing the room and the
bed depending on the disease and the patient’s personality show the staff’s readiness to admit the
patient and reduce the psychical traumas due to the new environment.

*

The interrelations between the patient and the future medical specialists are influenced by a
number of factors related to the following:

*

the type and gravity of the disease;

*

the stage of the disease;(.по 6., page 186)

*

the available complications;

*

the patient’s system of values;

*

the patient’s health culture;

*

the patient’s social status;

*

the person’s religious convictions.

*

Each patient is a personality, with his or her own character, temperament, ideals, convictions and
points of view, and that determines his or her attitude towards the students and towards the
education process. As a result of the disease some patients become more short-tempered and even
aggressive. Most frequently conflicts are related to the nonobservance of patients’ rights, or to a
refusal by a patient to adhere to the prescribed treatment. In such cases the best policy for students
would be to be tolerant and retain their patience.
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*

The patient’s personality has its significance for his or her behavior during the disease. The
personality has to be carefully studied, before some or other method of communication and
approach to the patient are undertaken. The patient’s temperamental peculiarities are significantly
reflected on his or her attitude to the disease and his or her behavior during the education process.

*

The patient’s behavior and his or her attitude to the education process are determined to a large
extent by his or her culture, religious convictions and ethnic belonging. Cultural differences can
lead to conflicts regarding values. The patient may reach a stage of refusal of care, treatment and
cooperation in the process of education. That necessitates the planning and implementation of all
activities according to the patient’s views on health, life, suffering, and death. The knowledge of
the different religious traditions and rituals by medical specialists leads to the exhibiting of
tolerance, respect, understanding and empathy not only towards patients, but also towards their
families and relatives.

*

The presence of the diseased person inspires in students mercy, compassion, and makes them feel
empathy towards the state in which the patient is. Such an attitude reduces the feeling of
vulnerability in the patient, and demonstrates medical specialists are capable of understanding of
his or her needs and emotional experiences.

*

In that aspect, medical specialists’ communicative skills play an important part in their interaction
with patients. The correct and effective communication leads to the winning of the patient’s trust,
and predisposes him or her for cooperation in the education process.

*

Patients would trust students who in the course of communication inspire in them confidence in
their own strength and capabilities and make them feel loved, needed and appreciated. Such
interactions help patients to arm themselves with will and activeness in the helping for the overall
treatment process and the easier overcoming of the pain during different manipulations and
interventions.

*

The patient is not in a position to assess the skills and qualities of the students being trained, but he
or she can assess the manner in which they communicate with him or her. Hence the need for
students to be able to control their own emotional states, to apply skills for uniform attitude
towards each patient. Patients assess most highly the students who have acquired the skills for
communicating and sparing time for them. They accept everyday conversations as attempts to
understand their own problems, and as a manifestation of compassion and care.(.по 6, page 188)

*

Conclusions: The presence of the patient as the third party in the complex lecturer – student –
patient interaction lends uniqueness and specific features to the education process in higher
medical school which are not characteristic for other high schools. The patient is a factor that
inspires respect and makes future medical specialists assume the maximal responsibility in the
implementation of everyday activities in the hospital. With his or her fears, predispositions,
attitudes towards the students and the medical team, the patient can both help the lecturer’s
pedagogical intentions and cause them to fail 4, page 187)

*

The respect towards the patient’s personality includes the respecting of his or her human dignity,
his or her values, wishes and principles. The patient has to obtain information and actively
participate in the planning and implementation of the treatment process. That process necessitates
future medical specialists to inform patients before the implementation of the different
manipulations and interventions, to ensure understanding of the information, the freedom of
choice, and to encourage the adoption of an adequate decision; furthermore, to implement the
respective psychical preparation.

*

The socialization of the patient and the obtaining of his or her voluntary agreement for
participation in the education process require the establishment of humane relations aimed at
partnership and cooperation. That depends to a large extent on the specific students’ individual
personal qualities, capability for rational communication and disinterested assistance, and also on
the lecturer’s pedagogical mastership and skills for organization of the education process in real
hospital conditions.(.по 6, page 189)
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MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİLERİNİN
DURUMLU ÖĞRENME YAKLAŞIMINI KULLANMA DÜZEYLERİ
VOCATİONAL SCHOOL STUDENTS AND INSTRUCTORS’ APPLİCATİON LEVEL OF
SİTUATED LEARNİNG APPROACH
İ.Yaşar Kazu1, Emine Bozu Ekşi2
Özet
Bu çalışma; öğretim elemanları ve öğrencilerin öğrenme-öğretme ortamlarında durumlu öğrenme modelini kullanma
düzeylerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Betimsel nitelikte olan bu çalışmada tarama (survey) yöntemi
kullanılmıştır. Bu kapsamda öğretim elemanları ile öğrencilerin ölçek maddelerine vermiş oldukları cevaplardan
yararlanılmıştır. Ölçek: 2012/2013 akademik yılında Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Tunceli
Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulundaki 86 öğretim elemanı ve eğitim-öğretime devam eden 581 ikinci sınıf
öğrencisi olmak üzere toplam 667 katılımcıya uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre; araştırmaya katılan öğretim
elemanları ve öğrencilerin durumlu öğrenme modelini öğrenme-öğretme ortamlarında kullanma düzeyleri açısından, genel
olarak bazen kullandıkları tespit edilmiştir. Boyut bazında incelendiğinde ise; öğretim elemanları ve öğrencilerin “Bilişsel
Çıraklık” boyutunu diğer boyutlara göre daha fazla kullandıkları belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Bilişsel çıraklık, Durumlu öğrenme, Yapıcı yaklaşım.
Abstract
Study was carried in order to determine the level of situational learning model use by instructors and students in learningteaching environment. In this descriptive study, a survey was conducted. In this context, instructors and students’ responses
to the scale items have been utilized. To collect the data, a questionnaire which was prepared by the researcher was used. It
consisted of items regarding personal information of instructors and students, and the level of situational learning model
use in learning-teaching environment. The questionnaire was conducted on 667 participants, 581 of whom are second grade
students and 86 of whom are instructors in Fırat University, Vocational School of Technical Sciences and Tunceli
University, Tunceli Vocational High School. According to the data; it was determined that the instructors and students who
were involved in the research generally use situational learning model in learning-teaching environment. When analyzed on
the basis of category, it was found out that the category of “Scientific Apprentice” is used by instructors and students more
than other categories.
Key Words: Scientific apprentice, Situational learning, Constructive approach.

GİRİŞ
Bilgi sürekli olarak gelişip değişmektedir. Bu nedenle eğitim sürekli gelişen ve değişen bir yol izlemek
zorundadır. Eğitimde geleneksel anlayıştan farklı olarak yeni yaklaşımların odak noktası da öğrencinin aktif
olarak katılımıdır. Öğrencinin öğrenmede aktif rol alması; araştırmacı, yaşam boyu öğrenen, eleştirel düşünceye
sahip, yaratıcı bireyler yetiştirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu süreçte, öğrenciler kendilerini keşfederek;
değerlendirme, analiz, sentez gibi üst bilişsel becerilere sahip olabilmektedirler (Kıyıcı, 2004). Yeni
yaklaşımlardan biri olan yapılandırmacılık eski yöntemlerden farklı olarak yeni bilgileri eskileriyle karşılaştırıp
yeniden inşa eder ve geleneksel öğretim yöntemlerinin aksine dersler öğrencilerin aktif katılımlarını sağlayarak
yürütülmektedir (Başkan, Alev ve Atasoy, 2007). Yeni yaklaşımların etkin bir şekilde kullanılabilmesi için
teknolojiyi eğitim ortamlarına taşımak gerekmektedir. Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğretim teknolojilerinin
kullanılması, soyut kavramların somutlaştırılmasına ve konuların etkili sunulmasına yardımcı olarak öğretimi
daha zevkli ve anlamlı hale getirmektedir (Demirel, 2002). Durumlu öğrenmenin temel amacı; gerçek yaşam
durumlarından hareket ederek, öğrencileri katılımcı olmaya sevk edip, ezbere öğrenmeden ziyade bilgiyi
anlamlandırarak transfer edebilmesini ve bilginin daha sonra kullanılabileceğini düşünerek, problem çözme
olanaklarını öğrenciye sunmaktır (Ünlü, 2009). Bilgiye sahip olmanın ve bilgiyi kullanmanın, toplumsal ve
ekonomik getirilerinin giderek önem kazandığı bilgi çağında, bilgiyi edinme ve etkili bir şekilde yaşama
geçirme olarak tanımlanan durumlu öğrenme modelinin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu önemden
yola çıkarak araştırmanın genel amacı; meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları ve öğrencilerin
öğrenme-öğretme ortamlarında durumlu öğrenme modelini kullanma düzeylerini belirlemektir. Bu genel amaç
doğrultusunda öğretim elemanları ve öğrenciler durumlu öğrenme modelinin bileşenlerini ne derece
kullanmaktadırlar? Sorusuna cevap aranmıştır.
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Durumlu Öğrenme
Durumlu öğrenme teorisi, yapılandırmacı epistemolojinin öğrenmeye uygulanmasıyla ortaya çıkmış ve
öğrenenler ve içinde bulundukları çevre arasında devam eden etkileşim açısından, problem çözme, anlama,
öğrendiklerini transfer edebilme, yaratıcılık gibi zihinsel işlemleri içine alan biliş durumunu açıklamaktadır
(Tretiakov, Kinshuk ve Tretiakov, 2003). Durumlu öğrenme, gerçek dünya ortamını ve günlük yaşamı, zengin
bağlamlarda uygulamalar yaparak ya da gözlemler sayesinde, bilgiyi yapılandırarak öğrenme işlemidir
(Dönmez, 2005).Gelenekçi yaklaşım doğrultusunda hareket edilirse, öğrenci bilgiyi öğrenir ve gerçek hayatta
uygulama yapamaz. Bu da öğrencinin gerçek hayatta karşılaştığı problemleri çözmede başarısız olmasına neden
olmaktadır. Oysa durumlu öğrenme kuramına göre, bilgi durumludur ve geliştirildiği, kullanıldığı kültürün,
bağlamın ve uygulamanın bir parçasıdır (Kılıç, 2004).
Durumlu Öğrenme Modelinin Temel Bileşenleri
Mclellan (1996), durumlu öğrenmenin temel bileşenlerini sekiz ana başlık altında incelemiştir. Bunlar: Öyküler,
yansıma, bilişsel çıraklık, yardımlaşma, bire bir yetiştirme, çoklu uygulama, öğrenme becerilerinin
birleştirilmesi ve teknoloji’dir.
Öyküler
Durumlu öğrenme yaklaşımının uygulanabilmesi için öncelikli olarak öğrencilerin çalışabilecekleri bir bağlamın
olması gerekmektedir. Bu bağlamı da öyküler oluşturur. Keşfedilen bilginin kolayca izlenmesi ve öğrenilen
bilgilerin hatırlanması için anlamlı bir yapı oluşturulmasında öyküler işlevsel birer değere sahiptirler (Ataizi,
2001, s.156). Öğretim sürecinde gerçekleştirilen uygulamalara uygun öykülere yer verilmesi ve bu öyküler
üzerinde konuşulması öğrenmenin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, durumlu öğrenme yaklaşımının
uygulanmasında, gerçek dünya ortamlarının yansıtılabilmesi için öyküler temel olarak alınır (Gökdaş, 2003).
Yansıma
Yansıma yoğun olarak düşünme anlamına gelmektedir. Çünkü yansıma da düşünceleri basit şekilde sıralamak
yer almaz. Görüşler arasında anlamlı bağlardan oluşan bir ardışıklık vardır. Düşünce kendinden önceki
düşünceye dayanıp, sonraki düşünceye de uygun olup karar vermelidir. Yansıma, yapılandırmacı eğitimin bir
aracı olarak kabul edilmekle birlikte, ısrarlılık, imgeleme, istekli olmayı ve aktif olarak katılımı sağlayan, etraflı
bir şekilde ve dikkatli düşünmeyi gerektiren etkinliktir (Ekiz, 2006).
Bilişsel Çıraklık
Durumlu öğrenmenin en önemli önerisi öğrenmenin bilişsel çıraklık yoluyla olması gerektiğidir (Brown
Collinns ve Duguid, 1989). Bilişsel çıraklık, gerçek uygulamalar sayesinde öğrencinin bilişsel araçları elde
etmesine, geliştirerek kullanmasına imkan tanıyan, öğrenmeyi destekler nitelikte olmalıdır. Burada öğrenme,
öğrenenlerin okul içi ve okul dışı etkinliklerde işbirliği ve sosyal etkileşimleri sayesinde etkinliklerde
ilerlemeleri ve bilgiyi yapılandırmaları ile gerçekleşebilir (Lave, 1996).
Yardımlaşma
İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrenenlerin ortak öğrenme hedeflerini gerçekleştirmek için küçük gruplar
oluşturularak birlikte çalıştığı ve başarıları için ödüllendirildikleri öğretimsel süreçleri belirlemede kullanılan bir
kavramdır (Ekinci, 2010). Bireysel olarak başarılı olmak yetersizdir. İşbirliğine dayalı öğretim öyle düzenlenir
ki gruptaki her üye kendi grubundaki diğer arkadaşları başarmadan kendisinin de başaramayacağını bilir ve
diğer arkadaşlarının da başarılı olması için elinden gelen gayreti sarf eder. İşbirliği gruplarında bireyin
amaçlarına ulaşması diğer arkadaşlarının da kendi amaçlarına ulaşmasını destekleyici niteliktedir (Öznacar,
2005). Uzmanların hazırladığı işbirlikli öğrenme ortamlarında bulunması gereken hususları Brill (2001) şu
şekilde sunmuştur: Gerçek dünya ve gerçek iş yeri aktivitelerine yer verilmelidir. İş yerinde benzeri bulunan alet
ve kaynakları kullanabilecekleri özel öğrenme görevleri olmalıdır. Grup oluşturabilmeleri ve yeni çevrelere
kolaylıkla uyum sağlayabilmeleri için, iyi donanımlı işçilere, öğrencileri yetiştirmeye yardımcı olacak
profesyonel bir grup etkileşimi sağlamalıdır. Etkileşimler sayesinde bireyler yanlış ve eksiklerini görerek anında
düzeltme yaparlar ve hatasız öğrenerek ilerleme fırsatı bulurlar. Farklı öğrenciler farklı yanıtlara ulaşarak farklı
çözüm önerilerini görebilirler (Duman ve İkiel, 2002).
Bire Bir Yetiştirme
Yetiştirme, bir konu üzerinde çalışan öğrencilere, gerektiği durumlarda destek sağlayarak yavaş yavaş bireysel
olarak çalışmalarını, bağımsız olarak da yapabilmeleri konusunda öğrencileri cesaretlendirmek ve rehberlik
etmektir. Bire bir yetiştirmede öğrencileri gözlemleyerek gerekmedikçe onlara müdahale etmemek, ancak özel
durumlarda rehber olarak yardım etmek esastır (Ataizi, 2001). Öğrencilerle birebir etkileşim halinde olan
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öğretmen sadece bilgi sunan değildir. Öğretmen öğrenciyi gözlemler, işbirlikli çalışmalarda oluşabilecek
tıkanıkları engeller, yol gösterir ve rehberlik eder.
Çoklu Uygulama
Çoklu uygulama öğrencilerin bilgileri farklı bağlamlarda kullanmasını öngörmektedir. Durumlu öğrenme
temelli etkileşimli çoklu ortamların, öğrencilerin önceki bilgileriyle yenisi arasında köprü (eklemleme)
kurmalarına yardımcı olduğu ve yeni bilgileri farklı alanlara yansıtabildiklerini (yansıma) ortaya koymuştur
(Ünlü, 2009). Öğrenciler, kendi bilgilerini yorumlayarak, düzenleme, bilgiye ulaşma, dünyayı analiz etme ve
bildiklerini diğer insanlarla paylaşma amacıyla teknolojik araçlardan faydalanırlar (Kılıç, Karadeniz ve Karataş,
2003). Gerçek yaşamda uygulanma fırsatı bulunan bilgi pekiştirilerek kalıcı olacaktır. Kişinin yaşamında yer
almayan bilgi öğrenme olamayacağı için öğretmede olamamaktadır (Ertürk, 1998).
Öğrenme Becerilerinin Birleştirilmesi
Basitten karmaşığa doğru öğrenme becerilerin sıralanarak, öğrenmenin gerçekleştirilmesidir. Öğrenilen
bilgilerin transferi, gerçek iş ortamında karşılaşılan otantik, karmaşık ve sıradan olmayan problemlerle
birleştirilmesiyle yaratılan, doğal öğrenme ortamlarında gerçekleşmektedir (Winn, 1993). Öğrenme ortamı ne
kadar gerçeğe uygun olursa çözüm önerileri de problemlerin çözümüne o kadar uyumlu olacak ve aktif
öğrenmeyi sağlayacaktır. Durumlu öğrenme ortamları durgun bilgilerin ortaya çıkmasını sağlayacak
eklemlemeleri organize etmektedir. Konuları ayrıntılı bir şekilde inceleyen, tartışan, bulguları kaydeden ve her
zaman iletişim içerisinde olan öğrencilerin var olmasını sağlamaktadır. Bu ise, öğrencinin kendi bilgisini
savunmasını ve eklemlemelerde bulunmasını sağlar (Herrington ve Oliver, 1995).
Teknoloji
Durumlu öğrenme etkinliklerinin gerçekleştirilebilmesi için bağlamların gerçek dünyada yer alması
gerekmektedir. Teknolojik araçlar problemleri çözmek ya da var olan bilgileri bütüncül olarak görebilmek ve
anlamak amacıyla öğrencilere rehberlik eder ve üç boyutlu bir gösterim sağlar. Böyle bir sistemde teknoloji,
sosyal bağlamın büyük bir parçasıdır. Bilginin nasıl kullanılabileceğini ve geliştirilebileceğini göstermekle
beraber bilginin sınırlandırılmasını da sağlar (Hannafin, Hannafin, Land ve Oliver, 1997). Video görüntülerinin
kullanılmasıyla gerçek ortamları yansıtan bağlamların sınıf ortamına getirilmesi mümkün olabilmektedir.
Böylelikle öğrencilerin bilgiyi kendilerinin yapılandırmaları sağlanır ve kendilerinin oluşturdukları bilgileri
öğrencilere, gerçek yaşamlarında nasıl kullanacakları konusunda karar verme fırsatı tanınmış olur (Winn, 1993).
Öğrenciler bu sayede bilgiyi uygulayabilecekleri ortamları teknoloji sayesinde görüp tanıma fırsatı bulurlar.
YÖNTEM
Araştırma betimsel bir çalışma olup, tarama (survey) modelindedir. Tarama modeli, geçmişte veya günümüzde
var olan bir durumu var olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2005, s.77). Bu
araştırmada yüksekokullarda durumlu öğrenme modelinin kullanılmasına ilişkin, öğretim elemanı ve öğrenci
görüşleri var olduğu şekliyle betimlenmiştir. Veriler, öğretim elemanları ve öğrencilerin anketlere verdiği
cevaplar sonucunda ortaya konmuştur. Verilerin analizi SPSS17.0 for Windows Evaluation Version paket
programı ile yapılmıştır. Katılımcıların durumlu öğrenme modelini kullanma düzeylerini belirlemek amacıyla
ortalama ve standart sapma hesapları kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; öğretim elemanları
ile öğrencilerin kişisel bilgileri ve öğrenme-öğretme ortamlarında durumlu öğrenme yaklaşımı kullanma
düzeyleriyle ilgili maddelerden oluşan, araştırmacılar tarafından hazırlanarak geçerlik-güvenirlik çalışmaları
yapılan ölçek kullanılmıştır. Ölçek hazırlık aşamasında, durumlu öğrenme modelinin kullanılmasına ilişkin
öğretim elemanı ve öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla, literatür taraması yapılmış ve benzer ölçekler
incelenmiştir. Bu araştırma ve incelemeler sonucunda; 44 maddelik bir ölçek hazırlanmıştır. Ölçeğin
geliştirilmesi için öncelikle Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim
Anabilim Dalı’nda görev yapmakta olan iki program geliştirme alan uzmanından görüş alınmıştır. Uzman
görüşleri doğrultusunda yapılan gerekli düzenleme ve değişikliklerin ardından ölçek ön (pilot) uygulama amacı
ile Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görev yapmakta olan 35 öğretim elemanı ve eğitim-öğretime
devam eden 228 öğrenciye uygulanmıştır. Yapılan bu geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından sonra 40 maddelik
ölçek geliştirilmiştir. Araştırmanın evrenini; 2012-2013 akademik yılında Fırat Üniversitesi ve Tunceli
Üniversitesinde bulunan Meslek Yüksekokullarında görev yapmakta olan öğretim elemanları ve eğitimöğretime devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise; 2012-2013 akademik yılında
Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Tunceli Üniversitesi Tunceli Meslek
Yüksekokulunda görev yapmakta olan 86 öğretim elemanı ve Fırat ve Tunceli Üniversitelerinde öğrenim gören
toplam 581 ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Elde edilen verilere faktör analizi yapılmıştır. Durumlu
öğrenme modelini kullanma düzeyini belirlemek amacıyla hazırlanan ölçekteki maddelerin güvenirliğini
hesaplamak için iç tutarlılık katsayısı olan “Cronbach Alpha” değeri hesaplanmıştır. Ölçeğin genel güvenirliği
alpha= 0.951 (çok yüksek) olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak için açıklayıcı
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(açımlayıcı) faktör analizi uygulanmıştır. Verilere uygulanan Barlett testi sonucu 11341.489 değeriyle 0.05
düzeyinde (p= 0.000) anlamlılık göstermiştir. Ayrıca Kaiser-Meyer-Olkin (KMO= 0.961) değerinin örnek
büyüklüğüne faktör analizi uygulanması için yeterli olduğu tespit edilmiştir. Büyüköztürk (2007, s.126)’e göre,
KMO katsayısının 0.60’dan yüksek ve Bartlett testinin de anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için uygun
olduğunu gösterir. Faktör analizi uygulamasında varimax yöntemi seçilerek faktörler arasındaki ilişkinin
yapısının aynı kalması sağlanmıştır. Faktör analizi sonucunda değişkenler toplam açıklanan varyansı %52.456
olan 6 faktör altında toplanmıştır. Durumlu öğrenme modelinin kullanma düzeyini belirlemek amacıyla
hazırlanmış ölçeğe ilişkin alt boyutların dağılımı Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Durumlu Öğrenme Modeli Kullanma Ölçeğinin Alt Boyutlarına İlişkin Maddelerin Dağılımı
Durumlu Öğrenme Modeli Alt Boyutları
İlgili Maddeler
1. Çoklu Uygulama
21, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2. Bilişsel Çıraklık
7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
3. Yardımlaşma
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
4. Öğrenme Becerilerinin Birleştirilmesi
27, 28, 29, 30
5. Öyküler
17, 22, 23, 24, 25, 26
6. Bire Bir Yetiştirme
18, 19, 20

Ölçekte; “Tamamen Katılıyorum” (4.21–5.00 puan), “Katılıyorum” (3.41–4.20 puan), “Kısmen Katılıyorum”
(2.61–3.40 puan), “Katılmıyorum” (1.81–2.60 puan) ve “Hiç Katılmıyorum” (1.01–1.80 puan) biçiminde beşli
likert tipi ölçekten faydalanılmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının ve öğrencilerin, durumlu öğrenme yaklaşımının alt boyutlarına
ilişkin analiz sonuçlarına bu bölümde yer verilmiştir.
Tablo 2. Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin Öğrenme-Öğretme Ortamlarında Durumlu Öğrenme Modelinin Alt Boyutlarına Göre
Kullanma Düzeylerine İlişkin Ortalamaları
Çoklu Uygulama
ss
21.Derslerde eleştirel düşünmeyi (farklı çözüm yollarını arama becerisi) geliştirecek etkinliklere yer verilir.
2.96
1.24
31. Bilgiler gerçek hayattaki değişik durumlarda ele alınarak verilir.
3.15
1.27
32. Karmaşık problemlerin çözümünde uzman çalışmaları ve yönlendirmeleri yer alır.
2.96
1.24
33. Öğretim elemanı her bir öğrencinin gelişimini takip ederek değerlendirme yapar.
3.01
1.37
34. Öğrencilere farklı bilgi kaynaklarına ulaşmada öğretim elemanı yardımcı olur.
3.16
1.40
35. Öğrenme aşamasında bireysel öğrenci farklılıkları dikkate alınır
2.96
1.32
36. Gerçek hayattan belli bir durumda ele alınarak verilen bilgiler sonradan farklı gerçek durumlara da uyarlanır.
3.00
1.19
37. Gerçek çalışma ortamını tanıma fırsatı sunulur (teknik gezi vb).
2.66
1.38
38. Edinilen bilgilerin değişen koşullara uyumu sağlanır.
2.94
1.20
39. Konular öğrenci deneyimleri çerçevesinde ele alınır.
2.94
1.30
40. Teknoloji derslerde çalışma ortamındaki gibi kullanılır.
3.16
1.34
Bilişsel Çıraklık
ss
7. Derslerde gösterip yaptırma (çıraklık) vardır.
2.98
1.40
10.Öğretim elemanı öğrenmelerde öğrencilere rehberlik eder.
3.40
1.34
11. Öğrencilere kendilerini ifade etme şansı verilir.
3.46
1.31
12. Gerçek çalışma ortamını yansıtan durumlar kullanılır (video, animasyon vs. yoluyla).
3.41
1.30
13. Öğrenci uygulama yapan kişileri (uzmanları) gözlemler.
3.22
1.26
14. Gözlem yapan öğrenci gözlemlerini uygulamalarında kullanır.
3.28
1.26
15. Öğrenci keşfetmeye yönlendirilir.
3.20
1.31
16. Öğrenci problemlerini çözmek için problemi iyi (doğru) tanımlar.
3.19
1.20
Yardımlaşma
ss
1. Derste bilgiler gerçek hayatla ilişkili durumlarla ele alınır.
3.06
1.27
2. Derste mesleki uygulamalara yönelik etkinliklere yer verilir.
3.36
1.27
3. Uzmanların ne yaptıklarına ve problemlerin çözümünde nasıl bir süreç izlediklerine erişim sağlanır.
2.88
1.18
4. Öğrencilerin problemlere karşı farklı rol ve bakış açısına sahip olması sağlanır.
3.02
1.23
5. Bilginin öğretim elemanı tarafından işbirliği içerisinde edinilmesi desteklenir.
3.27
1.25
6. Öğrenciler fikirlerini açıkça ifade etmeleri için teşvik edilir.
3.30
1.44
8. Derslerde işbirliği içinde çalışma grupları oluşturulur.
3.35
1.28
9. Konular irdelenerek bütün yönleri ile incelenir.
3.14
1.27
Öğrenme Becerilerinin Birleştirilmesi
ss
27. Grup çalışmalarında öğretim elemanı dönüt (geri bildirim) verir.
3.32
1.25
28. Öğrenci uygulamayı yalnız başına yapabilene kadar öğretim elemanı desteğini yavaş yavaş azaltır.
3.20
1.31
29. Problem çözümünde öğretim elemanı hatırlatıcı ipuçları sunar.
3.31
1.26
30. Öğretim elemanı her bir öğrencinin öğrenme sürecini ayrı ayrı değerlendirir.
3.10
1.36
Öyküler
ss
17. Öğrencilere problem çözümünde öğretim elemanı doğrudan katkı sağlamaz, ipuçlarıyla destek olur.
3.16
1.28
22. Problemlerin çözümünü bulabilmek için öğrenci problemi bütün yönleri ile irdeler.
3.03
1.23
23. Sınıfta karşılaşılan problemlerde öğrenci farklı çözüm yollarını dener.
3.15
1.24
24. Derslerde ele alınan problemlerin farklı çözüm yolları vardır.
3.35
1.17
25. Öğrenciler bilgilerini arkadaşlarının bilgileri ile kıyaslar.
3.38
1.25
26. Öğrenciler sınıf ortamında kendi fikirlerini savunurlar.
3.49
1.27
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Bire Bir Yetiştirme
18. Problem çözümünde izlenecek yolları öğrenci belirler.
19. Problem çözümünde farklı çözüm yollarından uygun olanı öğrenci seçer.
20. Öğrencilere deneyimli (işinde uzman) kişileri yerinde gözlemleme şansı verilir.

2.91
2.96
2.74

ss
1.23
1.23
1.30

Durumlu öğrenme yaklaşımının “Çoklu Uygulama” boyutunda bulunan maddelerin öğretim elemanları ve
öğrenciler tarafından kullanılma düzeyi genel ortalamaları incelendiğinde, boyutların “Bazen Katılıyorum”
düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Madde düzeyinde puan ortalamaları incelendiğinde ise; “Öğrencilere farklı
bilgi kaynaklarına ulaşmada öğretim elemanı yardımcı olur” ve “Teknoloji derslerde çalışma ortamındaki gibi
kullanılır” maddeleri en yüksek orana sahipken; “Gerçek çalışma ortamını tanıma fırsatı sunulur (teknik gezi
vb)” maddesi en düşük orana sahip madde olarak yer almaktadır. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretim
elemanları ve öğrencilerin “Çoklu Uygulama” alanlarını gerek alt yapı yetersizlikleri gerekse bölge şartlarından
dolayı tam kullanamadıklarını belirtmişlerdir.
“Bilişsel Çıraklık” boyutunda bulunan maddelerin, katılımcılar tarafından kullanılma düzeyi genel ortalama
oranının “Kısmen Katılıyorum” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Puan ortalamaları madde bazında
incelendiğinde; “Öğrencilere kendilerini ifade etme şansı verilir” ifadesi en yüksek orana sahipken, “Derslerde
gösterip yaptırma (çıraklık) vardır” ifadesi en düşük orana sahip madde olarak belirlenmiştir. Bu bulgulardan
yola çıkarak araştırmaya katılan öğretim elemanları ve öğrencilerin, “Bilişsel Çıraklık” boyutu için temel olan
gösterip yaptırma faaliyetini bazen uyguladıklarını ifade etmelerinden dolayı bu boyutun tam anlamıyla
uygulanmadığı sonucuna delil olarak gösterilebilir.
“Yardımlaşma” boyutunda bulunan maddelerin öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından öğrenme-öğretme
ortamlarında kullanılma düzeyi genel ortalamaları incelendiğinde, boyutun “Kısmen Katılıyorum” düzeyinde
olduğu belirlenmiştir. Madde bazında puan ortalamalarına bakıldığında ise, “Yardımlaşma” boyutuna ait
maddelerin tamamının “Kısmen Katılıyorum” diliminde yer aldığı tespit edilmiştir. Uygulamalara yer verilmesi
öğrenmeye katkı sağlayarak, öğrenmeleri pratiğe dökmeye yarayacak etkinlik olduğu için olumlu bir sonuç
olduğu düşünülmektedir. Bu veriler ışığında; yardımlaşmanın yani grup çalışmalarının ders işlenişi esnasında
kullanıldığı söylenebilir. Öğrencilere farklı bakış açıları ve problemlerin çözümünde farklı yolların gösterildiği
düşünülebilir.
“Öğrenme Becerilerinin Birleştirilmesi” boyutunda bulunan maddelerin öğretim elemanları ve öğrenciler
tarafından öğrenme-öğretme ortamlarında kullanılma düzeyi genel ortalamaları incelendiğinde; boyutun
“Kısmen Katılıyorum” düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Madde bazında puan ortalamalarına bakıldığında ise;
yardımlaşma boyutuna ait maddelerin tamamının “Kısmen Katılıyorum” diliminde yer aldığı tespit edilmiştir.
Sonuç olarak; öğretim elemanlarının öğrenme-öğretme ortamlarında dönüt vermesi öğrencilerin öğrenmelerini
gerçekleştirmesi konusunda teşvik edici ve öğrencilerin hangi aşamada olduklarını görmelerine yardımcı olacağı
söylenebilir. Öğrencinin uygulamayı yalnız başına yapabilecek duruma gelene kadar desteklenmesi,
uygulamaların daha kalıcı olarak öğrenilmesine yardımcı olabilir.
Katılımcıların öğrenme-öğretme ortamlarında durumlu öğrenme modelini kullanma düzeylerini belirlemek
amacıyla “Öyküler” alt boyutu için hazırlanmış olan maddelere yönelik kullanma düzeylerinin genel
ortalamaları incelendiğinde; “Kısmen Katılıyorum” düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Madde bazında puan
ortalamaları incelendiğinde ise; “Öğrenciler sınıf ortamında kendi fikirlerini savunurlar” ifadesinin en yüksek
ortalamaya sahip ve “Katılıyorum” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Bu madde dışındaki diğer maddelerin ise,
“Kısmen Katılıyorum” düzeyinde yer aldıkları görülmüştür. Elde edilen verilen doğrultusunda; araştırma
kapsamındaki öğrencilerin öğrenme-öğretme ortamlarında fikirlerini rahatça savundukları ve böylece derse
katılımlarının sağlandığı da söylenebilir. Bu durumda kendi fikirlerini savunma fırsatı bulan öğrenciler
başkalarının fikirleriyle karşılaştırma yaparak farklı bakış açıları da geliştirebilirler.
“Bire Bir Yetiştirme” boyutunda bulunan maddelerin öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından öğrenmeöğretme ortamlarında kullanılma düzeyi genel ortalamaları incelendiğinde; “Kısmen Katılıyorum” düzeyinde
olduğu belirlenmiştir. Madde düzeyinde puan ortalamalarına bakıldığında ise, “Bire Bir Yetiştirme” boyutuna
ait maddelerin tamamının “Kısmen Katılıyorum” diliminde olduğu belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre,
araştırmaya katılan öğretim elemanları ve öğrencilerin “Bire Bir Yetiştirme” boyutunu uygulama esnasında
aksaklıklar yaşandıkları söylenebilir. Deneyimli kişileri gözlemleyip, onların deneyimlerinden faydalanamayan
öğrencilerin öğrenmelerinin pekiştirilemeyeceği düşünülebilir.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Araştırmaya katılan öğretim elemanları ve öğrencilerin, durumlu öğrenme modelini öğrenme-öğretme
ortamlarında kullanma düzeyleri genel olarak değerlendirildiğinde; durumlu öğrenme modelini bazen
kullandıkları görülmektedir. Bütün boyutlara göre; durumlu öğrenme modelinin gerçekleşmesi için en önemli
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bileşenlerinden biri olan “Bilişsel Çıraklık” boyutunun, diğer boyutlara göre daha fazla uygulandığı dikkat
çeken bir sonuçtur. Durumlu öğrenme modeli uygulanma düzeyi boyut bazında incelendiğinde;
“Çoklu Uygulama” boyutuna yönelik bulgulardan yola çıkarak; öğrencilerin farklı uygulama fırsatlarının
olmaması öğrendikleri bilgileri gerçek yaşama aktarmasına engel olabilmektedir. Araştırmanın gerçekleştirildiği
bölgede sanayi, turizm, gıda, tekstil gibi sektörlerin az olması gerçek çalışma ortamlarına ulaşımı
engellemektedir. Buna bağlı olarak teknik gezi, staj ve sahayı tanımaya yönelik uygulamalar çok fazla
gerçekleştirilememekte ve öğrenme öğrencilerde daha kalıcı hale getirilememektedir.
“Bilisel Çıraklık” boyutunu katılımcıların kısmen kullandıklarını belirtmeleri bu boyutun tam anlamıyla
uygulanmadığını düşündürebilir. Öğrencilere kendilerini ifade etme şansı verilmesi ise öğrencilerin derse ya da
uygulamaya aktif katılımını sağladığı kanısını uyandırmaktadır. Öğrencilerin fikirlerine yer verilmesi, farklı
düşünceleri de görerek problemlere değişik bakış açıları kazanmalarını sağlayabilir. Bu boyutun
uygulanabilmesi için, gerçek çalışma ortamlarına yakın ortamların yani laboratuarların tam donanımlı olması
gerekmektedir ve bu imkanlar tam sağlanamamışsa uygulamalarda aksaklıklar meydana gelebilir. Bilişsel
çıraklık boyutunun uygulanamama sebebinin eksikliklerden kaynaklandığı söylenebilir.
“Yardımlaşma” boyutuna dair bulgular incelendiğinde; katılımcıların bu boyutu bazen kullandıkları sonucu elde
edilmiştir. Bu sonuçtan yola çıkarak; uygulamalara yer verilmesi öğrenmeye katkı sağlayacak, öğrenmeleri
pratiğe dökmeye yarayacak etkinlikler olduğu için bu boyuta ilişkin olumlu bir izlenim olarak
değerlendirilebilir. Bu veriler ışığında, yardımlaşmanın yani grup çalışmalarının ders işlenişi esnasında
kullanıldığı böylece öğrencilere farklı bakış açıları ve problemlerin çözümünde farklı yollar geliştirebilme
yeteneğini kazandığı söylenebilir. Gökdaş (2003, s.122) yaptığı çalışmada; deneysel işleme bağlı olarak
sağlanan destek ve gerçekleştirilen etkinliklerden (uzman desteği, grup çalışması vb.)
yararlanabilme
düzeylerinin ortam türüne göre değişiklik göstermesinin bir sonucu olarak yorumlamıştır. Gerçek yaşamda
kullanılacak bilgilere yer verildiği ve uygulamaların da her zaman olmamakla birlikte ders işlenişi esnasında yer
aldığı söylenebilir. Teorik olarak bilgilerin verilerek uygulamalara yer verilmemesi eksiklik olarak görülmüş de
olabilir.
“Öğrenme Becerilerinin Birleştirilmesi” boyutunu öğretim elemanları ve öğrencilerin orta düzeyde
kullandıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak; öğretim elemanlarının öğrenme-öğretme ortamlarında dönüt vermesi
öğrencilerin öğrenmelerini gerçekleştirmesi konusunda teşvik edici ve öğrencilerin hangi aşamada olduklarını
görmelerine yardımcı olacaktır. Öğrenciler; uygulamalar esnasında uygulamayı yalnız başlarına yapabilecek
duruma gelene kadar desteklenmeleri, uygulamaların daha kalıcı olarak öğrenilmesine yardımcı olacaktır.
Öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilmesi; başkalarıyla olumsuz rekabetin oluşmasını engelleyecek ve
öğrencinin kendi başarısına odaklanmasını sağlayacağı düşünülmektedir.
“Öyküler” boyutunu öğretim elemanları ve öğrencilerin öğrenme-öğretme ortamlarında kullanma oranının orta
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda; araştırma kapsamındaki öğrencilerin
öğrenme-öğretme ortamlarında fikirlerini rahatça savundukları ve böylece derse katılımlarının sağlandığı da
söylenebilir. Bu durumda kendi fikirlerini savunma fırsatı bulan öğrenciler başkalarının fikirleriyle karşılaştırma
yaparak farklı bakış açıları da geliştirebilirler. Öğrenci kendini değerli hissedecek ve öteki düşüncesinden
sıyrılacaktır. Gerçek hayattan veya deneyimlerinden küçük öykülere yer veren öğretim elemanları öğrencilerin
katılımıyla etkin öğrenmeyi gerçekleştirebilirler. Literatürde yapılan çalışmalar bu sonucu destekler niteliktedir.
Ataizi (1999) yaptığı çalışmada; durumlu öğrenme ile günlük yaşamdan verilen örnekler öğrencilerin
tutumlarını ve matematiğe karşı endişelerini olumlu yönde etkilemektedir ifadesini kullanmıştır. Öğretim
elemanının problem çözümünü açıkça söylemeyip ipuçları ile yardımcı olması, öğrencilerin problem çözümünü
kendilerinin gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Şensoy (2013) yaptığı araştırmada, öğretmelerin uyguladıkları
etkinliklerde uygun gördükleri ve öğrencinin ihtiyacına göre ipuçları verdikleri sonucuna ulaşmıştır. Farklı
problemlerin çözümünde öğrencilerin tek başlarına kaldıkları zamanlarda bu sebepten dolayı zorlanmayacakları
düşünülmektedir. Problemlerin çözümünü bütün yönleriyle irdeleme fırsatı bulan öğrenci gerçek yaşamda
karşılaştığı problemleri çözmede zorluk yaşamadan farklı çözüm yollarını deneyebilecek ve buna cesaret
edebilecek konuma taşınabilecektir.
“Bire Bir Yetiştirme” boyutuna dair bulgular incelendiğinde; öğretim elemanları ve öğrencilerin öğrenmeöğretme ortamlarında bu boyutu bazen kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen verilere göre,
araştırmaya katılan öğretim elemanları ve öğrencilerin “Bire Bir Yetiştirme” boyutunu kullanma esnasında bazı
aksaklıkların yaşandığı söylenebilir. Deneyimli kişileri gözlemleyip, onların deneyimlerinden faydalanamayan
öğrencilerin öğrenmeleri pekiştirilememektedir. Deneyimli kişilerin gözlemlenememesi çalışma ortamlarına çok
fazla ulaşılamadığını göstermektedir. Öğretim elemanları ve okul yönetimi deneyimli kişilerden yaralanılması
konusunda öğrencilere yardımcı olabilecekleri farklı yollar bularak, eğitimde deneyimli kişilerden
faydalanılmasını sağlayabilirler. Problem çözümünde izlenecek yolları öğrencinin belirlemesi, sonuca
kendisinin ulaşmasını sağlayacak ve etkin öğrenmeye faydalı olacaktır.
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Öğrenme-öğretme ortamlarında öğretim elemanlarının ve öğrencilerin durumlu öğrenme modelini kullanma
düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmanın sonuçları doğrultusunda şu önerilere yer verilebilir:
İşletme-okul işbirliği sağlanarak gerçek çalışma ortamlarının tanınması uygulamaların yerinde görülmesi
sağlanmalıdır. Öğretim elemanları, öğrencilerin durumlu öğrenme modeline aktif katılımı sağlamak için diğer
öğretim elemanları ile işbirliği içinde çalışmalar yaparak, öğrenmelerin daha kalıcı olmasını sağlayabilirler.
Durumlu öğrenme modelinin daha geniş çerçevede araştırılabilmesi için deneysel çalışmalar arttırılmalı ve pilot
kurumlar belirlenmelidir.
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BEŞ ŞEHİR ADLI ESERDE ELE ALINAN İSTANBUL’UN DEĞERLER EĞİTİMİNE
GÖRE İNCELENMESİ
THE TRANSFERRED VALUES İN “BEŞ ŞEHİR/ İSTANBUL”
Asuman AKAY AHMED1

Öz
Tanpınar Türk kültür ve medeniyeti hakkında önemli bilgiler sunduğu Beş Şehir adlı eserinde İstanbul’a sanatsal
bir gözle bakmaktadır. Bir medeniyet müzesi olarak ele aldığı İstanbul’un tabiatıyla, mimarisiyle, musikisiyle bir bütünlük
oluşturarak ruh kazandığını ortaya koymuştur. İstanbul’un sahip olduğu estetik ve kültürel değerler bu çalışmada
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Tanpınar, Beş Şehir, İstanbul, Değer
Abstract
Tanpınar provide important information about the Turkish culture and civilization in his book Five Cities
Istanbul overlooks an artistic eye. As a museum in Istanbul, where a civilization dealt with the nature, architecture, music,
creating a unity with the soul revealed that won. Istanbul owned by the aesthetic and cultural values will be examined in
this study.
Keywords: Tanpınar, Five Cities, İstanbul, Value.

GİRİŞ
Beş Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazdığı bir şehir monografisidir. Yazar, kültür ve sanat adamı
bakışını, Türk kültür ve medeniyetinin yoğunlaştığı, özleştiği önemli merkezlerden olan ve "hayatımın
tesadüfleri" dediği Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul şehirlerine yönlendirmiştir. Eserde, Türk kültür
ve medeniyeti hakkında önemli bilgi ve belgeler bulunmaktadır. Söz konusu şehirlerin tarihi, sosyo-kültürel
yapısı, folkloru bütün unsurlarıyla değerlendirilmiştir. Tanpınar'ın şehir metinleri, farklı gerçeklik tabakalarının
birbiriyle örtüşmesinden meydana gelmiştir. Eserde şehir, bir medeniyet müzesi olarak yer alır. Yerleşim
organizasyonu, ticari faaliyet, mimari yapılanma, gündelik hayatın mekân dağılımı ve bütün bunları idare eden
düşünce tarzı, şehrin kurgusunu oluşturur. Tanpınar bu kurguyu oluşturan parçaları bir araya getirerek şehrin
sosyo-kültürel planını hazırlar. Bu planla şehri gezer. Arka sokaklarda dolaşır, çarşıların sesini dinler, insanlarla
konuşur ve sonuçta kendisini anlatan canlı bir varlık olarak şehrin portresini çizer. Bu portrede tarih, sosyoloji,
sanat ve edebiyat şehrin kimliğini yansıtmak amacıyla buluşur. Tanpınar, İstanbul’a bakarken tarih, mimari,
musiki, şiir ve edebiyat nazarını gözüne takınır. Beş Şehir’de İstanbul’u şehir-zaman-mekân terkibini kurarak
anlatır. Tanpınar İstanbul’u işlerken o şehrin insanlarını anlatmaktan ziyade tabiat ve tarihlerinin biraz mimari
biraz da hayat tarzlarının üzerinde durarak bize şahsi portreler vermiştir. İstanbul tabiatının özelliklerini gayet
samimi bir üslupla ve yağlı boya tablo yaparcasına gözler önüne sunar. Bu çalışmada İstanbul’u canlı bir kişi
olarak gören Tanpınar’ın ortaya çıkardığı hususiyetler etrafından yola çıkarak, İstanbul kültürünün değerleri
incelenecektir.
1.AHMET HAMDİ TANPINAR’IN HAYATI
Ahmet Hamdi Tanpınar, Ömer Faruk Akün’ün verdiği bilgilere göre 23 Haziran 1901’de İstanbul
Şehzadebaşı’nda dünyaya gelir.2 Babası, Abdülhamit ve İkinci Meşrutiyet dönemlerinde imparatorluğun çeşitli
yerlerinde kadılık yapmış olan Batumlu Hüseyin Fikri Efendi, annesi ise Trabzonlu Kansızzadeler ailesinden
Nesime Bahriye Hanım’dır. Tanpınar, bu ailenin üç çocuğundan en küçüğüdür. Tanpınar, babasının memur
olması dolayısıyla sık sık şehir değiştirmelerine bağlı olarak okul değiştirmek zorunda kalır. İstanbul’da Ravza-i
Maarif’te başladığı okul hayatı Sinop, Siirt ortaokullarında Vefa, Kerkük ve Antalya liselerinde devam eder. Bu
sık yer değiştirmeler esnasında Musul’da annesi tifüse yakalanarak vefat eder. On dört, on beş yaşlarında iken
annesini kaybetmiş olması Tanpınar üzerinde derin izler bırakır. 3 Tanpınar 1919 yılında girdiği İstanbul
Darülfünun Edebiyat bölümünden 1923’te mezun olur. Akabinde Erzurum’dan başlayarak Konya ve Ankara
liselerinde edebiyat öğretmenliği yapar. 1930–32 arasında Gazi Terbiye Enstitüsü’nde de çalışır. 1933’te Ahmet
Haşim’in vefatından sonra Güzel Sanatlar Akademisi’nde sanat tarihi hocalığına getirilir. 1934’te bunlara estetik
ve mitoloji dersleri de eklenir. Bu arada Amerikan Koleji’nde Türk edebiyatı dersleri okutur.4 1939 yılında
1
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Ömer Faruk Akün, ‘’Ahmet Hamdi Tanpınar’’ , Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Aralık 1962, s. 2.
3
Ömer Faruk Akün, ‘’Ahmet Hamdi Tanpınar’’ , Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Aralık 1962, s. 3.
4
a.g.e, s. 5-7.
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Tanzimat’ın yüzüncü yıl dönümünde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı kürsüsü
profesörlüğüne getirilir. 1942 ara seçimlerinde Maraş’tan milletvekili seçilir. 1946’da Milli Eğitim Bakanlığı
müfettişliğine getirilir. 1948’de tekrar Güzel Sanatlar Akademisi estetik hocalığına tayin edilir. Bir yıl sonra da
yeniden Edebiyat Fakültesindeki Yeni Türk Edebiyatı profesörlüğüne getirilir ve vefatına kadar bu görevi
devam eder. 1953 yılında Avrupa’ya gitme fırsatı bulur. Fransa’nın yanı sıra Belçika, Hollanda, İngiltere,
İspanya ve İtalya’yı gezer. İkinci defa ise 1959’da Paris başta olmak üzere İngiltere, İsviçre ve Portekiz’i
dolaşır. Bütün bu Avrupa seyahatleri, kitaplardan tanıdığı Batı’yı, Batılı yazar ve şairleri yakından tanıma
imkânı verir. Tanpınar, 24 Ocak 1962’de geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonucu vefat eder. Rumeli Hisarı’nda
çok sevdiği dostu ve hocası Yahya Kemal’in yanına defnedilir.
2.TANPINAR’IN SANATI VE ESERLERİ
Tanpınar, okuma zevkini daha küçük yaşlarda edinmeye başlamıştır. 1914–16 yıllarında Kerkük’te iken
basılı tarih kitaplarını, Kısas-ı Enbiya’yı, Cezmi’yi, Monte Kristo’yu, Servet-i Fünun sayılarını ve kitap
serilerini okur. Kalabalık bir aile ortamında bulunmasına rağmen okuduklarını etkisinde kalarak yavaş yavaş bir
hülya adamı olur. Bunda kendi yazılarından anladığımız kadarıyla bulunduğu coğrafyaların ve tabiat
parçalarının da etkisi büyük olur. Bu dış dünyaya karşı temaşacı tavrın daha çocukluk yaşlarında başladığını
Antalyalı Genç Kıza Mektup’undan anlamaktayız: “Ergani Madeni’nde üç yaşımda iken bir gün kendime
rastladım. Çok karlı bir gündü. Ben sıcak ve buğulu bir camdan karla örtülü bir bayıra bakıyordum. Sonra
birdenbire kar tekrar yağmaya başladı. Bir çeşit çok lezzetli hayranlık içinde kalmıştım. Bu anı her karlı günde
hatırlar ve yağışı beklerim.” diye yazan Tanpınar’ın varlığa karşı empatik tavrının Sinop’ta ve Siirt’te de devam
ettiğini aynı mektuptan öğrenmekteyiz. Sinop’ta denizi, Siirt’te yıldızlı geceleri okuduklarıyla hamurlayan
Tanpınar, geniş bir iç dünyanın, zengin bir hayal âleminin temellerini kurar. Bunun üzerine delikanlılık
çağlarının başlarında annesini kaybetmiş olmasının üzüntüsünü ve derin etkisini de eklemek gerekmektedir.
Ölüm ve ızdırap düşünceleri de bu yıllarda içine yer etmeye başlar. Bir anlamda sevdiği ve hayran olduğu
Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in kaderlerine ortak olmuş olur. Bu ferdi hayat hikâyesinin sosyal ortam
tarafından da beslendiği dikkate alınırsa, Tanpınar’ın, oldukça sıkıntılı bir çocukluk ve gençlik devresi geçirdiği
ortaya çıkar. Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasının İstanbul manzaraları içinde ilk şiirlerini Ahmet Haşim
etkisinde yazar. İlk büyük edebî etkileri ise Edebiyat Fakültesi’nden hocası Yahya Kemal’in derslerinden ve
sohbetlerinden alır. Dönemin önemli yazar ve şairlerini bir araya getiren Dergâh dergisi etrafındaki edebiyat ve
kültür faaliyeti içinde bulunur, şiirlerini burada yayımlar. Bunun haricinde Milli Mecmua, Hayat, Görüş, Varlık,
Oluş, Ülkü, Aile dergilerinde Tan, Cumhuriyet gazetelerinde şiir ve nesirleri çıkmaya devam eder. Batılı
edebiyatçılardan ise en çok Fransız sembolist şairleri; Anatole France, E.T. Hoffmann’ı, Dostoyevski’yi,
E.A.Poe’yu beğenerek okur. Şiirinde Ahmet Haşim’i, Yahya Kemal’i, Baudelaire’i, Mallarme’yi, Valery’yi,
hikaye ve romanda ise Dostoyevski’yi, Edgar Allen Poe’yu, Nerval’i, Marcel Proust’u beğenir ve etkilerinde
kalır. Basılan ilk kitabı Abdullah Efendi’nin Rüyaları’dır(1943). Bu hikâye kitabını 1944’te Mahur Beste
romanının tefrikası takip eder. 1946’da Beş Şehir adlı şehir monografisi basılır. Bunun ardından 1949’da Huzur
romanı ve Ondokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi gelir. 1950’de Sahnenin Dışındakiler romanı, 1955’te Yaz
Yağmuru hikâye kitabı, 1961’de Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı ve Şiirler’i, 1962’de Yahya Kemal
monografisi, 1969’da Edebiyat Üzerine Makaleler’i, 1970’te Yaşadığım Gibi adı altında sanat ve edebiyatla
ilgili denemeleri, 1975’te Mahur Beste romanı yayımlanır. Hikâyeleri 1983’te daha öncekilerde yer almayan iki
hikâyesinin de eklenmesiyle Hikâyeler adı altında yeniden yayımlanır Aydaki Kadın adını taşıyan yarım kalmış
romanı ise Güler Güven tarafından 1987’te kitap hâlinde bastırılır. Hikâye, roman, deneme, makale, edebiyat
tarihi gibi nesir sahasında pek çok eser vermiş olmakla birlikte şairliği de güçlüdür. Fakat şiirleri, diğer
eserlerinden azdır. Çünkü şiiri müstesna bir sanat olarak kabul etmiş ve ona üstün bir değer vermiştir. Ondaki bu
şiirde mükemmeliyet arayışı hocası Yahya Kemal’den gelir.
3.DEĞERLER EĞİTİMİNE GÖRE İNCELEME
3.1. Değer Kavramı
“İlk defa Znaiecki tarafından sosyal bilimlere kazandırılan değer kavramı Latince “kıymetli olmak” veya
“güçlü olmak” anlamlarına gelen valere kökünden türetmiştir. Her türlü sosyal alan için önemli olan değer, çok
farklı disiplinler tarafından ele alınmakta, çıkış noktasına bağlı olarak da birbirinden az çok farklı tanımlar
ortaya konmaktadır” (Aydın, 2010: 15). Değer kelimesi Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü’nde ilk anlam
olarak “Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık kıymet.’’ şeklinde yer
alırken; bugün eğitimde kullanıldığı şekliyle ancak üçüncü anlamında karşımıza çıkmakta ve “Üstün nitelik,
meziyet, kıymet’’ (TDK, 2011: 607) şeklinde vücut bulmaktadır. “Değer bir insanın, çeşitli insanları, insanlara
ait olan özelliklerini, istek ve niyetlerini, davranışlarını değerlendirirken başvurduğu ölçüt demektir” (Dilmaç,
1999: 12).
Değerler bireyin düşünce, tutum, davranış ve yapıtlarında birer ölçüt olarak ortaya çıkar ve toplumsal
bütünselliğin ayrışmaz bir öğesini oluşturur (Durmuş, 1996). “Bu nedenle değer, kültürle ya da sosyal yapıyla
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karşılaştırılabilen mantıklı bir yapıdır” (Parsons, 1962). Bireyden başlayarak değer yargıları oluşur, bu yargılar
bütünleşerek toplumun değer yargılarını oluşturur. “Değer yargıları toplumun var olma nedenleri arasında
gösterilen temel yaşam fonksiyonlarıdır.” (Dilmaç&Ekşi, 2007)
3.2. Değerler Eğitimi
Bazen Karakter Eğitimi diye de adlandırılan Değerler Eğitimi fikri, eğitimin kendisi kadar eskidir. Tarih
boyunca, dünyanın hemen her köşesinde eğitimin iki temel amacı olmuştur: İlki, İnsanların daha akıllı
olmalarını; ikincisi de bireylerin daha iyi insanlar ve vatandaşlar olmalarını sağlamaktır. Bu yüzden, Değerler
Eğitiminin izlerini Hıristiyanlıkta, İslam’ da, Budizm’de ve Aristo, Sokrates gibi eski yunan filozoflarının
çalışmalarında bulabiliriz.
Değerler Eğitiminin amacı, bütün insanlığın ortaklaşa sahip olduğu evrensel değerlere vurgu yaparak iyi
karakter örnekleri sergileyen, ahlâkî değerlere sahip, sorumluluk duygusu içinde hareket eden vatandaşlar ortaya
çıkarmaktır. Bu bakımdan, Değerler Eğitimi bireylerde; saygı, sevgi, sorumluluk, erdem, cesaret, inanç, azim,
adalet ve bireysel disiplin gibi çok önemli ahlâkî ve medeni değerleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Diğer
taraftan, Değerler Eğitiminin uzun vadeli amacı ise toplumda giderek daha büyük bir sorun haline gelen ahlâkî,
etik ve akademik konularda yardımcı olmak ve dünyamızın daha güvenilir ve yaşanılır hale gelmesine katkı
sağlamaktır. (Mustafa Zülküf Altan, 2011)
4. DEĞERLERİN İNCELENMESİ
4.1. Suyun Kutsallığı
Çocukluğumda bir Arabistan şehrinde ihtiyar bir kadın tanımıştık. Sık sık hastalanır, humma başlar
başlamaz İstanbul sularını sayıklardı: Çırçır, Karakulak, Şifa suyu, Hünkâr suyu, Taşdelen, Sırmakeş…
Adeta bir kurşun peltesi gibi ağırlaşan dilinin altında ve gergin, kuru dudaklarının arasında bu
kelimeler ezildikçe fersiz gözleri canlanır, bütün yüzüne bizim duymadığımız bir şey dinliyormuş gibi bir dikkat
gelir, yanaklarının çukuru sanki bu dikkatle dolardı. (Tanpınar, Beş Şehir:2001 s.149)
Herkesin değişik bir İstanbul’u vardır ve herkese göre çeşitli manaları vardır. Humma içinde kıvranan
bu kadın için İstanbul tatlı sudur. Eski İstanbul’da bu yerlerin önemi vardır. İstanbul aynı zamanda bir su
şehridir.
Su Müslüman toplumların en fazla itibar ettiği nesnedir. Toplum alışkın oldukları suyu içmek için o
suyun bulunduğu yerlere gezilere gidilirdi. Suyun bir başka önemi de tarihi olaydan gelmektedir. Bu önemli
tarihi olay Müslüman âlemini derinden etkileyen Kerbelâ faciasıdır. Yaşanan bu acı olay milletin suya değer
vermesini sağlamıştır.
Suya verilen bu kutsiyet değeri yabancılara Türkçe öğretiminde aktarılabilir. Türkler asırlar boyunca
suya önem vermektedir. Suya verilen bu önem halk deyişlerimize de yansımıştır. “Su gibi aziz ol”, “Su içene
yılan bile dokunmaz” cümleleri Türk milletinin suya hayatî bir değer verdiğini göstermektedir. İstanbul’da bu
durum mimariyle beraber ilerleyerek çeşmelerin sanatsal bir form kazanmasını sağlamıştır. Sultanahmet
Çeşmesi bu durumun en güzel örneklerden biri olmakla beraber İstanbul’un camileriyle bütünleşmiş çeşmeleri
de buna örnek olarak gösterilebilir.
Dört yanımı su sesleriyle, gümüş tas ve billûr kadeh şıkırtılarıyla, güvercin uçuşlarıyla dolu sanırdım.
Bazen hayalim da daha müşahhas olur, bu sayıklamanın tenime geçirdiği ürperişler arasında tanıdığım İstanbul
sebillerini, siyah ıslak tulumlarından yağlı bir serinlik vehmi sızan sakaları, üstündeki salkım ağacı yüzünden
her bahar bir taze gelin edası kazanan mahallemizin küçük ve fakir süslü çeşmesini görür gibi olurdum. Bazen
de yalnız bir defa gittiğimiz Bentler’in yeşillik tufanı gözümün önünde canlanır, o zaman biraz da kendi kendime
yaptığım gayretle bu loş ve yeşil aydınlıklı oda gözümde içinde hastanın, benim etrafımızdakilerin acayip
balıklar gibi yüzdüğümüz gerçekten bir havuz haline gelirdi. Bu kadın sonra ne oldu, bilmiyorum. Fakat içimde
bir taraf ölümünden sonra bir pınar perisi olduğuna hâlâ inanıyor. (Tanpınar: 2001 s.150)
Tanpınar, İstanbul’un büyü ve sihir karşısında olacağını düşünür. İstanbul’a masal gemisi der. Su onu
hayal dünyasına götürerek dört yanını su sesleriyle ve billur kadeh şıkırtılarıyla dolu sanır.
4.2. Sanat Merkezlerine Verilen Değer
Bugün Saraçhane, Okçular, Sedefçiler, Çadırcılar gibi sadece bir semti gösteren adlar bundan yetmiş
seksen yıl önce bile arı kovanı gibi intizamla işleyen şehrin hayatında, refahında mühim bir yer tutan, titiz el
işleriyle gündelik eşyaya bir sanat çeşnisi veren bir yığın küçük sanatın husûsi çarşı ve atölyeleriydi. Çoğu
kendimize mahsus yaşama şekillerine bütün bir cevap veren bu çarşılar şehrin asıl bel kemiğiydi. İstanbul’u
onlar besliyor ve yine onlar şehrin iç çehresini yapıyorlardı. (Tanpınar: 2001 s.155)
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Çarşılarda her mezhepten kişiler bulunmaktadır. Bütün Doğu bu sokaklarda bu çarşılarda
bulunmaktadır. Kapitülasyonlara rağmen imparatorluğun ayakta kalmasını sağlayan yegâne yerlerden birisi de
çarşılardır. Gündelik eşyaya sanatkârane bir dokunuşla yeniden can veren bu çarşılar geleneğin öğrenilmesini ve
nesiller boyunca aktarılmasını sağlamıştır.
Beyazıt segisi bu kalabalığın senede bir ay en feyizli şekilde birleştiği yerdi. Sarığın, kalpağın, fesin her
çeşidi, en yenisi Sargon kabartmalarıyla yaşıt bir yığın kıyafet ve her dilde şakıyan ve bütün bir Şark Babil’i
burada birbirine karışan bin türlü bahar kokusunun kurduğu adeta metafizik bir Şark ve Asya havası içinde
birbirlerine kenetlenmiş çalkalanırdı.
Bütün Akdeniz kabara kabara İstanbul’ a geliyordu. Hatta 1900 yılına doğru bile İstanbul dünyanın
birinci sınıf limanlarından biri olarak tanımlandı. Bütün boğaz , Marmara açıklarına kadar her cinsten ve her
bayraktan gemi ile dolu idi. Devrin bütün seyyahları İstanbul limanından bahsederken Londra’yı hatırlar
onunla ölçerlerdi. Lamartine 1833’de İngiliz seyyahı Delahey 1850’de bu benzetişte ısrar eder.(Tanpınar: 2001
s.156)
Çarşıları ve Bedestenleri ile ünlü olan İstanbul dünya ticaretinin önemli bir parçası olmuştur. Kazandığı
bu önemle birlikte çeşitli kültürler İstanbul kültürüne sirayet ederek bir sentez bir terkib oluşturmuştur. Bu
terkib eski yeni yerli yabancı unsurlarla oluşmuştur.
Bugün açısından bakıldığında Beyazıt’ta bulunan Kapalı Çarşı eskiden olduğu gibi bütün doğu ve
batının ilgisini çekmektedir. Kapalı Çarşı bizim geleneğimizi yansıtan ürünleri sergilemesi kültürümüze olan
merakı artıracaktır.
4.3.Tarihi Nesnelere Verilen Değer
Çocukluğumda, İstanbul’un hemen her evinde saat başlarında, Entarisi ala benziyor’u yahut
Üsküdar’dan geçer iken’i çalan masa saatleri vardı. Bunlar o devrin işporta mallarıydı. Sonra üstü al bayraklı,
Hatıra-i İstanbul’lu veya Hürriyet, adalet, müsâvât yazılı kahve fincanları peydahlanmıştı. Evet bizim
küçüklüğümüzün Şark’ı biraz da dışarıda, yerli simsarların işaretiyle toptan yapılırdı. Bizim çocukluğumuzdan
çok evvel bu böyle idi. Fakat böyle de olsa içine girdiği terkip o kadar enfüsî bir âlemdi ki fark edilmezdi. Büyük
orkestranın içinde münferit sazlar kendiliklerinden kaybolurdu. Çünkü asıl yayı çeken ve âhengi gösteren şeyler
bizimdi. Bunlar şehrin kendisi bizim olan mimarlık bizim olan musiki ve hayat nihayet hepsinin üzerinde
dalgalanan hepsini kendi içerine alan kendimize mahsus duygulanmaları, hüzünleri, neşeleriyle hayalleriyle
sadece bizim olan zaman ile takvimdi. Evet İstanbul mahallerinde dolaşıp da bu zamanı duymak, onun tılsımlı
kuyusuna düşmemek imkânsızdı. (Tanpınar: 2001 s.158)
Hürriyet, adalet yazılı kahve fincanları ve müzik çalan masa saatleri Tanpınar’ın çocukluğunda her
evde bulunan nesnelerdir. İstanbul kültürünü yansıtan bu gibi unsurlara o dönemde verilen değer aktarılmıştır.
Günlük yaşamı yansıtan bu nesneler aslında bizim kültürümüzü ve inançlarımızı yansıtmaktadır.
Asırlar boyunca özgürlüğüne değer ve önem veren Türk milleti bunu günlük hayatta sıkça kullandığı nesnelerle
ilişkilendirmiştir.
4.4. Maziye Duyulan Özlem
Tanpınar Bergson’un zaman algısından etkilenerek geçmişi ve geleceği aynı zaman diliminde
yaşamaya çalışır. Tanpınar’da maziye özlem vardır ve geçmişi sokaklarda, çarşılarda, nesnelerde aramaya
çalışır.
4.4.1. İstanbul Mahallelleri
Eski İstanbullu, yüzünü bu zamanın aynasında çok uzak, âdeta erişilmez ötelerden gelmiş bir şey bütün
bir ahret kokusuyla tütsülü bir gölge gibi hissederdi. Yanıbaşlarındaki küçük cami ve medrese mezarlarındaki
ölüleriyle yan yana yaşayan, sevinçlerini, hüzünlerini onlarla paylaşan eski İstanbul mahalleleri, bu zamanın
içinde, gövdesine ağır boğumlu sarmaşık halkaları kenetlenmiş yaşlı bir ağaç gibi güçlükle nefes alarak
yaşarlardı. Bu mahallelerde gün nez ezanın beş tonuzundan geçerek ilerleyen sırasına göre renkli, heybetli
zaman eğlenceli bir alaya benzerdi. Onun hiçbir törenin kaydetmediği, buna rağmen hiç değişmeyen bir sürü
merasimi, âdâbı vardı.(Tanpınar: 2001 s.158)
Mahallenin kendisi de kayboldu. Eski mahalleyi Neşet Halil’den okuyunuz. Bütün İstanbul semtlerinin
sırrını acı bir hasretle yeni hayat aşkının birbirine kenetlediği bu güzel ve derin yazılarda bulursunuz. Bugün
mahalle kalmadı. Yalnız şehrin şurasına burasına dağılmış eski, fakir mahalleler var. Birbirlerinin hatırını
sormak, bir kahvelerini içmek, geçmiş zamanı beraberce anmak için zaman zaman gömüldükleri köşede çıkan,
bin türlü zahmete katlanarak semt semt dolaşan ihtiyar mahalleliler… Bence İstanbul’un asıl şairleri onlar;
adım başında, titrek ayaklarıyla geçmiş zamanlarının peşinde dolaşan, onu üslûpsuz apartman köşelerinde, iki
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yanı henüz boş asfalt üzerinde eski ahbap çocuklarının çehresinde beyhude yere arayan ve bulamadıkları için
şaşkın şaşkın dört yana bakınan bu kervan artı biçerelerdir. Bugünün mahallesi artık eskiden olduğu gibi her
uzvu birbirine bağlı yaşayan topluluk değildir, sadece belediye teşkilâtanın bir cüz ‘ü olarak mevcuttur. Zaten
mahallenin yerini yavaş yavaş alt kattaki üsttekinden habersiz, ölümüne, dirimine kayıtsız, küçük bir Babil gibi
her penceresinden ayrı bir radyo merkezinin nağmesi taşan apartman aldı.(Tanpınar: 2001 s.162)
Toplumsal dayanışmanın görüldüğü eski İstanbul mahallerinde bulunan ruhun artık çok uzakta olduğu
belirtilmektedir. Bu dayanışma içinde duyulan ortak hisler de unutulmaya yüz tutmuştur. Ortak sevinçler ve
üzüntüler mahalleye ruh veren hisler olup bunlara ne denli değer verildiği anlaşılmaktadır. Eski mahalle
kültürüne sahip bunu sürdüren mahalle sakinlerinin artık eskisi kadar ortada kalmadığını kalanların da değişen
İstanbul’da yitip giden değerlerin etkisiyle etrafa şaşırarak baktıklarını ifade eder. Eski mahalle geleneğinin
unutulmasıyla birbirinden habersiz bir semt sakinlerinin oluştuğu ifade edilir. Eski İstanbul mahallesinde tüm
sakinlerin olaylara aynı açılardan baktığını fakat gün geçtikçe birbirlerinden habersiz kendilerinden başkalarını
düşünmeyen bencil bir toplum yapısını oluştuğu dile getirilmektedir.
4.4.2. Satıcılar
Satıcı sesleri bunlardan biriydi. Eski İstanbul mahallerinde bu sesler bütün bir günü baştan başa idare
eder, saatlerin rengini verirdi. Tıpkı ucuz bir aynada saçlarını düzelten güzel bir kadın gibi İstanbul Mahalleri
bu seslere eğilir, onların yer yer genişleyişinde günün değişmez merhalelerini kabule hazırlanırdı.
Kuvvetli yaz öğlesini bile içeriye damla damla sızdıran kafeslerin arkasında birden bire sesten bir ağaç
dallanır, budaklanır, satılan şeyle hiç alâkası olmayan nağmeden meyvalar üzeriişlemeli yağlıklarla örtülmüş
aynalara, tozlu camının altında kâğıdın renki ebrusu, tezhihiniylr karışan yazı levhalarına, mutfakta iyi
kalaylanmış bakır kapların dizili durduğu raflara, merdiven başlarında geceye hazırlanmış lâmbalara salkım
salkım asılır, sonra uzak sokaklara yaprak yaprak dağılırdı. Bazen iki üç satıcı birden karşılaşır, küçük bir ses
ormanı teşekkül ederdi.
Artık ne lâmba lâmba şişesi satan ihtiyar, ne simitçi, ne de surahi, bardak, tabak satanlar kalmadı.
Simitçi geceleri fener taşımıyor, hele mâni düzmesini hiç bilmiyor. Macuncunun yerini keramelâ satan
çocukların kirli çekirge sürüsü aldı. Yalnız yoğurtçu, bazı eski köşk bahçelerini tek başına bekleyen ihtiyar
çınarlar ve çamlar gibi duruyor. Fakat bilmem çocukluğumuzda olduğu gibi sesi gene bir mevsim fikriyle
beraber yürüyor mu? Eski İstanbullu için Silivri yoğurdu kışın sonu idi. Değneğe sarılmış kiraz ile yazın,
salepçi ve bozacının adımlarıyla kışın başlaması gibi. Bu ses, sokak aralarında, peşinde sürüklediği taze çimen
kokusu, kuzu meleyişi hayâliyle mayalanır mayalanmaz şehir hayatında o zamanlar büyük bir yeri olan uçurtma
mevsimi başlardı.(Tanpınar: 2001 s.159)
Geçmişe özlem Tanpınar’da hayatın tüm yönlerinde kendini belli eder. İstanbul mahallerinin
özgünlüğünü ortaya koyan en önemli unsurlardan biri satıcılardır. Bu satıcılar mahalle geleneği yansıtır. Satıcı
sesleri İstanbul semtlerinin renklerinden biri olmuştur. Satıcılarının çoğunun artık kalmadığını var olanlarının
ise eski özgünlüğünden farklı bir şekilde ruhsuz bir şekilde mesleğini icra etikleri söylenmiştir. İstanbul semtine
ait olan bu değerin unutulup gitmesi mahalle geleneğini ortadan kalkmasına neden olmuştur. Bir nevi İstanbul
ruhunu kaybetmeye başlamıştır.
İstanbul Mahalleri kavramı İstanbul’un ruhunu yansıtmaktadır. Sosyal hayata ilişkin bazı değerlerin
varlığı anlatılarak Türklerin misafirperverliği, bir dayanışma ve iş birliği içerisinde yaşayarak sosyal kontrolü
sağladıkları belirtilmektedir. İstanbul’un ruhunu yansıtan satıcı ve simitçi sesleri önemli kültürel aktarım
öğeleridir.
4.5. Cemiyetle Birlikte Eğlenme Keyfi
Eski İstanbul’da hatta benim çocukluğumda bile zengin, fakir her sınıf beraberce eğlenirdi. Mehtap
sefaları, Kağıthâne âlemleri, Çamlıca gezintileri, Boğaz mesireleri şehrin âdeta beraberce yaşamasını temin
ederdi. Bu eğlencesi kıt Ortaçağdan kalma bir itiyattı. Bununla beraber son zamana kadar müşterek zevkin
yardımıyla sürüp gelmişti. Bir yandan iktisadî şartların değişmesi, öbür yandan bu zevkin kalmaması, dışarıdan
gelen bir yığın yeni modanın ve hasretin her gün bizi birbirimizden biraz daha ayırması, eskiye karşı duyulan
haklı haksız bir yığın tepki, İstanbul’u bütün halkının beraberce eğlendiği bir şehir olmaktan çıkardı. Mehtap
âlemlerini yapacak eski servetler kalmadı, Kağıthane’yi çoktan bayağı bulmaya başlamıştık. Çamlıca’nın yerini
Büyükada aldı ve Pazar günlerine ait pikniklikler de şehre ve eğlenme tarzına herkesin malı olan pek az şey
ilave ediyor. Sinemanın zevkimizi dışarıdan idare ettiği devirde yaşıyoruz. Karanlıkta toplanıyoruz.
Honolula’da mehtaplı gecede güzel çamaşırcı kızına fevkalâde zeki, cüretli ve fedakâr demir kralının oğlunun
söylediği gitarlı şarkıları, ertesi sabah boğaz kıyılarında mağaza çıraklarının ıslığından dinleyeceğimiz gülünç
ulumaları dinliyor, kadının tuvaletine, erkeğin parendelerine hülâsa bir yığın ahmaklığa hayran
oluyoruz.(Tanpınar: 2001 s.162)
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Eski İstanbul’dan günümüze kalan bir başka hatıra da birlikte eğlenme keyfidir. Avrupa’dan gelen
modanın tesiriyle eğlence tarzında farklılıklar ortaya çıkmıştır. Batı modernitesi birliği değil tekil olanı içine alır
ve biricik yapar. Bu eğlence anlayışı içerisinde bireysel olarak keyif alma ortaya çıkarak beraber eğlenme ve
keyif alma sürecini ortadan kaldırır. Beraberce eğlenilmesini temin eden mesire yerleri, Boğaz Gezintileri yavaş
yavaş terk edilmeye başlanmıştır.
Sosyal hayatımızı yansıtan kültürel öğelerden birisi olan mesire ve boğaz gezintileri Yabancılara
Türkçe öğretiminde kullanabileceğimiz önemli kültürel aktarım öğeleridir. Sosyal farklılaşma olmadan beraber
yapılan eğlence tarzları Türklerin birbirleri içerisinde sosyal uyum sağladığını göstermektedir.
4.6. Dinî Bayramlara Verilen Değer
Eski İstanbul bayramları çok başka türlü idi. Bayram sabahı güneş bile başka türlü, âdeta ruhanî
doğardı. Çünkü eski hayatımızda takvim semâvî bir şeydi. Şehir, daha birkaç gün önceden bayrama
hazırlanırdı. Eğer gelen şeker bayramı ise bu sadece bayram yerlerinin hazırlanmasından ibaret kalır,
Ramazan’ın hususî hayatı, şenlikleri birdenbire bayrama çevrilirdi. Dolaplarıyla, atlıkarıncalarıyla gümüş
kırbaçlı Çerkes eğerli pırıl pırıl atlarıyla bin türlü sürprizleriyle bayram yerleri şehre gündelik hayatından çok
başka çok renkli bir görünüş verirdi. Çocuk bu günlerin tek hâkimiydi. Bu gördüğüm bayramla eski
bayramların hiç alakası yoktu. Son atlı karıncayı Kadırga Meydanında birkaç yıl evvel görmüştüm.
Çocukluğumuzun bu eski dostları ne kadar yıpranmış, nasıl biçare şeyler olmuştu! Atın kulakları düşmüş, iki
ayağı kırılmıştı. Zürafa bütün zarifliğini kaybetmiş, uzun boynu âdeta ip gibi incelmişti. Hepsi de zaman
mahzeninde bir nevi cüzama tutulmuş gibi zavallı ve halsizdiler. Uzaktan bana Ya işte böyleyiz, bir rüyadan
artakalmanın sonu budur… (Tanpınar: 2001 s.163)
Eski İstanbul bayramlarının ruhanî bir kisveye bürünmesi cemiyete de yansımaktadır. Tanpınar zamanı
eşya ile değerlendirdiğinden dolayı eşya ve insan arasındaki ilişkiye önem verir. Bayram gelmeden önce
cemiyetin hazırlıklara başlaması bayramlara verilen değeri ortaya koymaktadır. İnsanların eski bayramlara
özlemi ve duyduğu hasret atlıkarıncaya teşhis yoluyla aktarılmıştır. Eski bayramlardaki semavi ruhun
eğlencenin ve sevincin tanığı olan atlıkarıncalar da eski ihtişamından uzaklaşmıştır. Maziye özlem, neşeli bir
ruh arayışının tedirginliği suretlerinde saklanmıştır.
4.7. Mimarî Geleneğine Verilen Değer
İstanbul’da tâ fetih günlerinden beri başlayan bir mimarî nesillerle beraber yaşıyor. Asıl Türk
İstanbul’u bu mimarîde aranmalıdır. Kendisini bir tek mimarî üslûbuna bu kadar teslim etmiş şehir pek azdır.
Bu yönden İstanbul’u, Roma, Atina, İsfahan, Gırnata, Bruge gibi şehirlere benzetenler haklıdır. Hatta
İstanbul’un onlardan biraz üstün tarafı da vardır. Çünkü, İstanbul sadece âbide ve âbidemsi eserlerin bol
olduğu şehir değildir. Şehrin tabiatı bu eserlerin görünmesine ayrıca yardım eder. İstanbul’un her süsün, her
kumaşın kendisine yaraştığı, ayrı ayrı hususiyetlerini açtığı o cömert yaratılışlı güzellere benzer. (Tanpınar:
2001 s.165)
O, aydınlığın daima zengin rüyası, saatlerin sazıdır. Eski ustalarımızın asıl başarısı tabiatla bu
işbirliğini sağlamalarındandır. Pek az mimarîde taş mekanik rolünü, şekiller sabit hüviyetlerini İstanbul
camileri kadar unutur, pek az mimarî kendisini ışığın cilvelerine İstanbul mimarîsinde olduğu kadar hazla, onun
tarafından her an yeni baştan yaratılmak için teslim eder. (Tanpınar: 2001 s.166)
İstanbul her hususiyetle ilgi çekmektedir. İstanbul mimarî yapısıyla kendi özgünlüğü yakalamıştır.
Duygusuz maddeden bir ruh yaratıp doğaya bir ruh veren geleneğe bağlı mimarların burada önem payı
büyüktür. İstanbul Mimarisindeki taş mekanik rolünü kaybederek tabiatla birleşip kendine has bir ruh
kazanmıştır.
Beyazıt Camii, İstanbul’un toprağına atılmış bir çekirdek gibidir. Bütün ilerideki gelişmeler, çiçek
açmalar, bütün feyizli mevsimler onda vardır.
Beyazıt Camii karşısındaki imaret, meydanın öbür ucundaki medrese ve hamamıyla bütün bir külliye
idi. İkinci Beyazıd bu küllüyeyi Eski Bizans Heraklius caniasının tam bulunduğu yerde yapmakla şehrin
manzarasını değiştirmişti. Kanunî’nin tahta çıktığı senelerde ise İstanbul cami, han, hamam, medrese, büyük
saray, evliya türbeleri ve çeşmeleriyle tam bir Türk şehriydi.
Yalnız bize ait olan bu manzaranın şimdi dehâ ile tamamlanması, bu gelişmeyi bir infilâk haline
getirmesi lâzımdı. (Tanpınar: 2001 s.167)
Beyazıt Camii İstanbul’un kendine özgü bir ruh kazanmasına yapılmış ilk adımdır. Bu küllüye şehrin
manzarasını değiştirerek her yönüyle bir Türk abidesi olmuştur. Mimarî geleneğimizin gelişmesinde önder
olduğu için her zaman çok değerli bir konumda görülmüştür.
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Sinan geldiği zaman imparatorluk mimarlığın başlıca iki meselesi vardır Bunlardan biri yapıya şeklini,
hüviyetini veren kubbe idi. Öteki de yan cephelerin düz duvar biteviyeliği idi. Sinan, ikisiyle de âdete oynar.
Kubbeyi içerden mâbedin üstüne, mesnedleriyle alâkası görülmeyecek şeklide asar. Dışarıdan ise yarım kubbe,
küçük gerdanlık kubbeler ile oyunlarla onu bütün büyük nisbetlerine rağmen âdeta tabiî bir teşekkül haline
koyar. (Tanpınar: 2001 s.168)
Fakat asıl şaşırtıcı tarafı yaratıcılığındaki genişliktir. Herkes Şehzade’nin kubbelerine hayran iken, o
kendisini Süleymaniye’nin aydınlık boşluğuna bırakır ve kartal kanatlarının tek bir süzülüşü ile İstanbul’un bir
tarafını Boğaz’ın yarısına kadar doldurur. Oradan velveleli bir uçuşla eski payitahta, Edirne’ye geçer,
Selimiye’nin mücevher çağlayanlarını kurar. Arada çifte Mihrimah’ları, Rüstem Paşa’ları, Piyale’leri, Kılıç
Ali’leri; Sokullu camileriyle, medreseleriyle, su kemerleriyle, türbeleri çeşmeleriyle, sarayları ve köşkleriyle,
küçük mescitleriyle İstanbul’u baştan başa fethetmişti. Kim bilir bıraksalardı imparatorluğun kendisi kadar
geniş ve zengin sanatı belki de bütün İstanbul’u yedi tepesinde yedi kubbeyle tek bir bina halinde işler, bu
kubbeleri vadilerin üstünden aşan ve sırrı yalnız kendisinde olan kemer galeriyle birbirine bağlar. (Tanpınar:
2001 s.168)
İstanbul mimarisine ruh kazandıran Mimar Sinan mimarî geleneğimizde çok önemli bir değerdir.
Taştan ebediyet rüyasını üç kıyıya indirmiştir. İstanbul’a zarif bir hava veren bu deha İstanbul’un her tarafına
kendi izlerini bırakarak sonsuzluğa kavuşmuştur.
Mimar Sinan sanatsal kişiliğiyle tek başına geleneğimizi özümseyen yansıtan bir değerdir. İstanbul ve
mimari denildiği zaman Mimar Sinan’ın vücuda getirdiği muhteşem yapıtlar aklımıza gelmektedir. İstanbul’a
estetik bir ruh veren Mimar Sinan’ın hayatı, yaşadığı dönem, yapıtları önemli bir kültür aktarımı öğesidir.
4.8. Dinî Geleneğe Duyulan Saygı ve Değer
Eski medeniyetimiz dinî bir medeniyetti. Beğendiği, benimsediği adama ölümünden sonra verilecek tek
bir rütbesi vardı: Evliyalık. Halkın sevgisini kazanmış adam mübarek tanınır, ölünce veli olurdu. Onun içindir
ki İstanbul evliya ile doludur. Bunların başında fetih ordusunun şehitleri gelir. Onların mazhariyeti hak ve
millet uğruna kazanılan rütbeden de üstündü. Çünkü bu ordu, genç hükümdarlarından en son neferine kadar
mübarek bir ordu idi, tuğlarını İstanbul surlarının karşısına dikmeden asırlar evvel övülmüştü. Hepsi veli idiler.
(Tanpınar: 2001 s.179)
Veli ve Evliyalara sonsuz hürmet ve saygı besleyen eski medeniyet ruhanî bir kisveye bürünmüş
velilerin ebedi istirahata çekildiklerini mezarlarına da saygı duyarlardı. Bu ebedî mekânlar şehrin tapu senetleri
âdeta olmuştur. Verilen değerle birlikten semt semt kutlu yerler ortaya çıkmıştır.
Zaten bu velilerin çoğu hayatlarında ev, dergâh, bahçe olarak mezarlarını hazırlarlar. Yaşadıkları ve
ibadet ettikleri yerler, onlar için basit bir çeşit koza gibidir. Oraların mezarlık haline gelmesi, daha sonra
ruhaniyetlerinden feyz almak isteyenlerinden de onlara komşu olmayı tercih etmelerindendir. İlâhî mağrifet
Yahya Efendi Dergâhı’nda âdeta güzel bir insan yüzü takınır. Ölüm burada, hemen iki üç basamak merdiven ve
bir iki setle çıkılıveren bu bahçede hayatla o kadar kardeştir ki bir nevi erme yolu yahut aşk bahçesi sanılabilir.
(Tanpınar: 2001 s.179)
Velilerin geçici dünya olarak gördükleri bu dünyadan sonsuzluk vadisi olan ahirete göçtüklerinde,
mezarları insanlar tarafından ruhani bir şekilde düşünülmüştür. Velilerin ruhlarına büyük hürmet ve saygı
gösterilerek, onlardan feyz alınmak istenmiştir.
4.9. Tabiat Sevgisi
Eski İstanbul’da mimarînin saltanatına rekabet eden başka güzellik varsa, o da ağaçlardı. Fakat buna
rekabet eden başka güzellik varsa, o da ağaçlardı. Doğrusu istenirse, ağaç, mimarîmizin ve bütün hayatımızın
en lûtüfkâr yardımcısıdır. Beyaz mermerle, yontulmuş taşla uyuştuğu kadar, harap çatı ile, süsleri
bakımsızlıktan kaybolnuş, yalağı kırılmış çeşme ile de uyuşmasını bilir. O güneşin adına söylenmiş bir kasideye
benzer. (Tanpınar: 2001 s.184)
İstanbul’a gelen seyyahların hepsi ağaçlarımızın güzelliğinden bahseder. Lamartine’in Téophile
Gautier’in İstanbul’u Lady Caraven’in İstanbul’ları ağaçla, yeşillikle doludur. Şark’ta Seyahat’i okurken
insana çok defa Lamartine’in bir bahçeden bahsettiği duygusu gelir. Eski gravürlerde, estamplarda görüldüğü
gibi bazen bütün bir mahalle tek bir ağacı açmak yahut bir korunun yeşili arasında kırmızı çatının hendesi
şeklin farkını koymak için yapılmış zannını verirdi. (Tanpınar: 2001 s.184)
Küçük, büyük her çeşmeyi iri gövdeli bir çınar yahut servi beklerdi.
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Ağaçların medeniyetimizde büyük bir değeri vardır. Eski İstanbul’un ağaçlarla örülü olması ve şehre
latif bir güzellik katması görülmeye değer özelliklerindendir. Bizim olan bu değer batılılar tarından fark edilmiş
ve övgüye değer bulunmuştur.
Mimarın veya hayrat sahibinin diktiği ağacın büyüdüğünü görüp görmemesinin ehemmiyeti yoktu.
Dikilmiş olduğunu bilmesi yeterdi Bilirdi ki toprağa emanet edilmiş bir ağaç, mahalleye, semte, hatta cemiyete
ve bütün bir imana emanet edilmiş bir değerdir. (Tanpınar: 2001 s.185)
Dikilmiş olan ağaçların manevi bir güç kazarak bütün bir cemiyete miras kalması sağlanmıştır.
İki ağaç Türk muhayyilesinde ve hayatında izini bırakmıştır. Servi ve çınar. Şehrin bilhassa dışarıdan
görünen umumî manzarasını daha ziyade Karacaahmed, Edirnekapısı,, eski Ayaz Paşa ve Tepebaşı gibi
servilikler yapardı. Boğaziçi’ndeki o çok uhrevi köşelerde, bazı peyzajlar da çınarların etrafında toplanırdı.
Eyüp servilikleri bütün Haliç manzarasına üslûbunu verirdi. İstanbul peyzajındaki asîl hüznü biz bu iki ağaçla
çam ve fıstık çamlarına borçluyuz. Hissi terbiyemizde onların büyük payı vardır. En çok sevdiğim ağaç çınardır.
Geniş, pençe pençe yaprakları, munis dev gövdeleriyle onlar bana Peçevî’nin anlattığı o sefer meşveretlerinde
söz alan, kumandanlara yol gösteren akıl öğreten serhat gazilerini hatırlatırlar. (Tanpınar: 2001 s.186)
Gerçeği de bu iki her çınarda bir dede edası vardır. Onlar toprağımızın hakiki gururudur, belki
dedelerimiz o heybetli vekarı, o dağ sükunetini onlardan öğrendiler. Onun için Yahya Kemal’in Itri’yi eski
çınarların mektebinden yetiştirmesini çok iyi anlıyorum. (Tanpınar: 2001 s.186)
İstanbul semtlerine şahsiyet ve hatıra veren servi ve çınar ağaçları Eski İstanbul’un sahip olduğu en
büyük değerlerden birisidir. Çınar ağaçlarının kendinden emin vakarlı duruşu İstanbul sakinlerinin ruh
dünyasına işlemiştir. Bu etki medeniyetimiz oluşurken hissi terbiyemizin oluşmasına yarar göstermiştir.
Servilikler ve çınar şehrin üslubunu vermiştir. Yabancılara Türkçe öğretimi kültür aktarımında ağaçlarımız
önemi bir rol üstlenmiştir.
4.10. Sözlü Geleneğe Verilen Değer
Parmakkapı’daki büyük kahvede Meddah Aşkî dinleniyor, Hayâlî Salim’in oynattığı Karagözler
seyrediliyordu. Bu Hayali Salim son büyük Karagözcü’lerdendir. Hatta bir aralık Karagöz oyununa tıpkı tiyatro
perdesi gibi bir perde ilave ederek oyunu yenileştirmeye çalışmıştı. (Tanpınar: 2001 s.197)
Bütün bu kahvelere samur kürkler giyinmiş kibar sınıf halk gelirmiş. Zaten daha Tanzimat
başlangıcında Beyazıt tarafları Karagöz ve orta oyununun merkezi olmuştur. Bu kıraathanelerde daha sonra
yine Ramazan ve Cuma geceleri için musikî fasılları konmuştu. Böylece İstanbul, Cumhuriyet’e kadar olan
devirde elinden geldiği kadar Beyoğlu’na rekabet ediyordu. (Tanpınar: 2001 s.197).
Ramazan geceleri, itibarını sonraları İstanbul tarafında da tiyatro ile paylaşacak olan Karagöz’ündü.
Karagöz o kadar Ramazan’a mahsus bir şeydi ki repertuvarı bile yirmi sekiz Kadir gecesi ve ilk gece tabiatıyla
çıkıyordu oyun üzerine idi. (Tanpınar: 2001 s.199)
Karagöz ve orta oyunu sözlü geleneksel bir gösteridir. Medeniyetimizin sanat kültürünün doğup
gelişmesinde meddahların, karagözcülerin, orta oyuncularının büyük bir rolü vardır. Bu gösterilere halkın büyük
bir çoğunluğu katılarak beraber eğlenirdi.
Karagöz oyunu Ramazan geceleri ile bütünleşip akşamları sahnelenirdi. Bu ışığa yansıtılan gölge
oyunu bizim kültürümüze ait sesleri ve ruhu taşıdığı için medeniyetimiz oldukça büyük bir değer içermektedir.
Karagöz, meddah ve orta oyunları yabancılara Türkçe öğretiminde önemli kültürel aktarım öğeleridir.
Geleneksel gösterilerimizden hareketle Türklerin sanata, tiyatroya değer veren bir millet olduğunu göstermemiz
önemlidir.
4.11. Sözlü Gelenek Mekânlarına Verilen Değer
Eski Türk kahvesi, İstanbul’un büyük hususiyetlerinden biriydi. Semtine göre orta sınıf halkla esnaf ve
yeniçerilerin deniz kenarındakilere kayıkçı ve balıkçıların devam ettiği bu kahvelerde meddahlar hikâyeler
anlatırlar, saz şairleri şiir müsabakası yaparlar ve Ramazan gecelerinde de bazılarında Karagöz oynatılırdı.
Daha 16.asır sonunda semt kahvelerine çok yüksek rütbeli memurların dışında münevver halkın da toplandığını
biliyoruz. Birçok halk masalında kahve mühim yer tutar. (Tanpınar: 2001 s.195)
Gerçekte bu kahveler 1826’da çok sıkı şekilde kontrol edilen ve bir ara kapatılan berber dükkânlarıyla
beraber şehir halkının mühim toplantı yeriydi. İş adamları bu kahvelerde birleşiyor, safdil ve meraklı şehirliler
uzak memleketlerden dönen yolcuların garip sergüzeştlerle dolu hikâyelerini, seferden yeni dönmüş yeniçeri ve
sipahilerin Kanije ve Uyvar muharebelerinin bizzat şahit oldukları safhalarını burada dinliyorlar, çetin anlarda
efkâr-ı umumîyede denen şey bu kahvelerde hazırlanıyordu. Evliya Çelebi, Bursa kahvelerinde rakkas ve
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musikişinaslardan bahsettiğine göre yeniçerilerin kalabalık olduğu yerlerdeki kahvelerde bu gibi eğlenceler
elbette eksik değildi. (Tanpınar: 2001 s.196)
Eski İstanbul kahveleri kendine has hususiyetler taşırdı. Cemiyetin bir araya geldiği beraber eğlendiği
bir mekân olduğu için önemli bir yapıya sahiptir. Şehir halkının dertlerinin dinlendiği, sorunlara çözüm bulunan
bu mekân şehrin kendine has yapısını oluşturan temel mekânlardan biridir. Sözlü geleneğin korunup
yaşatılmasını sağladığı için büyük bir önem arz etmektedir.
4.12. Kadınlara Verilen Değer
Gautier Türk kadınlarından bahsederken, zannedildiği kadar hürriyetsiz olmadıklarını, yanlarında
haremağaları bulunmak şartıyla gezmekte serbest olduklarını ve bilhassa zengin şehirli ve yüksek rütbeli memur
hanımlarının akşamları Beyazıt taraflarında araba ile gezdiklerini söyler. Namık Kemal’in İntibah’ında Ekrem
Bey’in araba sevdasında bahsettikleri Çamlıca gezintileri gibi bazı Boğaziçi mesirelerindeki gezintiler de bu
devirde başlamıştı. Tanzimat, Türk kadınlarının da hayat şartını değiştirmişti. (Tanpınar: 2001 s.199)
Türk toplumunda kadınlara daima lâyık olduğu hürmet gösterilmiştir. Cemiyet içinde özgür bir biçimde
davranabilirdi. Türk toplumu, bütün sosyal, siyasi, sanatsal, ekonomik kurumlarını etkileyen Tanzimat
Fermanıyla birlikte daha batı eksenli bir medeniyet dairesine girmiştir. Nitekim bu hürriyet ortamı içerisinde
bulunan Türk kadınlarının da hayat şartları değişmiştir. Tanzimat devrinde Çamlıca, Beyoğlu, Boğaziçi
gezintilerine iştirâk eden hanımların bulunduğu görülmektedir. Türk romanlarında bu gezintiler sıkça işlenen bir
konu haline gelmiştir.
4.13. Boğaziçi’ne Duyulan Sevgi
Boğaz bana daima zevkimizin, duygumuzun büyük düğümlerinden biri gibi gelmiştir. Öyle ki onun
bizde külçelenmiş manasını çözdüğümüz zaman büyük hakikatlerimizden birini bulacağız sanmışımdır. Bu bir
hayâl olabilir. Birçok güzellikler insana kâinatın eşi ya eşiti oldukları vehmini verirler. Onlarla karşılaştığımız
zaman bizde büyük, kendi kendine yetebilecek bir hakikat karşısında imişiz hissi uyanır. (Tanpınar: 2001 s.206)
Beylerbeyi’nde, Emirgan’da, Kandilli veya İstinye’de günün her saati birbirinden ayrı şeylerdir.
Beykoz çubuklu, ağaçlarının serin gölgesinde henüz son rüyalarını üstlerinden atmaya çalışırken, Yeniköy veya
Büyükdere gözlerinin tâ içine batan güneşle erkenden uyanırlar. Kuzguncuk’ta sular, sahil boyunca, arasına tek
tük sümbül karışmış bir menekşe tarlası gibi mahmur külçelenirken ince bir sis tabakasının büyük zambaklar
gibi kestiği İstanbul minareleri kendi hayâllerinden daha beyaz bir aydınlıkta erirler. (Tanpınar: 2001 s. 207)
Bilhassa akşamlar böyledir. Rumeli kıyısında akşam, daima uzakta, daima eşyaya sinmiş bir hâl olarak
tadılır. Meğerki karşı kıyıdaki yalıların çamlarını kanlı bir hasretle tutuşturmasın; önümüzde kıpırdayan
denizde yer yer alev parçalarını, sanki bir tarafta bir gül bahçesi yıkılmış, her türlü renkli taştan bir bahar
çökmüş gibi yüzdürmesin. Fakat ben daha ziyade onu ağaçların tepelerinde peydahlanan yumuşak ve yaldızlı
aydınlıkta birden karşı sahil boyunca uzanan o dar, çok beyaz adeta gümüşten çizgide seyretmekten hoşlanırım.
(Tanpınar, Beş Şehir: 2001 s. 207)
Tanpınar’a göre boğazın kendisi sanatkârane bir yapıya sahiptir. Boğazın sunduğu manzaralar duygu ve
düşüncelere yön vermektedir. İstanbul’a ruh veren müzikal bir yere sahip olan Boğaziçi’ne duyulan hayranlık
her daim hissedilmiştir. Boğaz İstanbul’u süsleyen bir sanat eseri olarak görülmektedir. Boğaziçi’nin İstanbul
hayatında mühim bir önemi vardır.
Fatih, Tokat bahçesini kurdurmuştu. İkinci Beyazıt sık sık bazı Boğaz köylerine gitmekten hoşlanırdı.
Yavuz, Bebek’te, Bebek köşkünü yaptırmıştı. Kanunî İstinye’yi sever, İkinci Selim Beşiktaş köşkünü, Üçüncü
Murad Fındıklı sarayını yaptırırlar. Beşiktaş köşkünü sahili doldurarak genişleten Birinci Ahmed’dir.
Dolmabahçe adı bu devirden kaldı. Fakat saray uzun zaman Beşiktaş Sarayı adını kaybetmez. Birinci Ahmed sık
sık bu saraya gelirdi. Bu devirden itibaren Boğaz, İstanbul zevkine girmiş denilebilir. (Tanpınar: 2001 s.208)
Osmanlı Padişahlarının da Boğaziçi’nin zarif yapısına hayran olduğu görülmektedir. Nitekim bu latif
güzelliği sık sık görebilmek için buralarda saray ve köşker yaptırmışlardır. İnsanın ruhuna dinginlik veren ve
duygularını güzelleştiren bu manzaraya değer verilmiştir. 18.asrın başında Boğaziçi, imaparatorluğun büyük
gururlarından biri olmuştur. Nitekim 3.Ahmed acem elçisine “Sizin Çarbağ’ınız varsa, bizim de Anadolu
Hisarımız var” diye övünmüştür.
4.14. Musikiye Verilen Değer
Fakat Lale Devri yalnız Nedim değildir. Yanıbaşında Itrî’den sonra gelişen musikî de vardır. O
zamanlar Nedîm’i yetiştiren şiirimiz ve biraz sonra Hekimoğlu Ali Paşa Camii’ni verecek mimarimiz kadar,
musikîmiz de yaratıcıdır. Hatta meşale biraz da onun eline geçmiş gibidir. Hafız Post 1689’da , Itrî 1712’de
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ölür. İbrahim Paşa zamanında ikisinin de eseri yavaş yavaş orta sınıfa yayılmakta idi. Onlardan biraz sonra
Seyyid Nuh’la Nühüft makamının kendine mahsus Şark’ı başlar. (Tanpınar: 2001 s.220)
Üçüncü Mustafa devrinde İstanbul’da bulunan Baron de Tott hatıralarında Büyükdere’de Fransız
sefarethanesinde yapılan bir musikî alemini kıskanan semtin Rum ahalisinin hemen o gece saz takımları ile
sandallara atlayıp sefarethanenin karşısına geldiklerini anlatır. Bu rekabet Tanzimat’ın Boğaz’daki Mehtap
eğlencelerinin başlangıcı sayılabilir. Müslüman halkın ve bilhassa ricalin açıktan açığa musikî âlemleri
yapmalarına devir pek müsait değildi. Bu gibi şeyler daha ziyade ya saraylarda, köşklerde, hususi
ikametgâhlarda yapılıyor yahut da tekkelerde oluyordu. (Tanpınar: 2001 s.221)
Musikî Türk toplumunda büyük önem arz etmektedir. Yüzyıllar öncesinden Allah’a olan
yakarışlarımız, İlahiler hep bir müzikalite etrafında icra edilirdi. Toplumun mayasında var olan bu değer halis
İstanbul bestekârının ve müziğinin oluşmasını sağlamıştır. Maziden günümüze kadar düşünce, duygu, değer
hükümlerimize göre gelen bu kültür Tanzimat itibarı ile İstanbul eğlencelerinde vazgeçilmez bir payeye sahip
olmuştur. Klasik Türk müziği önemli kültür öğelerimizdendir. Itrî gibi bestekârlarımız tanıtılmalıdır.
4.15. Resim Sanatına Verilen Değer
Lale Devri ve onun devamı olan yıllarda İstanbul’da bu sefaretlerin misafiri ve mensubu olan bir yığın
ressam vardı. Ne gariptir ki bütün şöhretlerini aramızda ve bize ait dekorlar içinde yaptıkları eserlerle temin
eden bu İstanbul ressamlarının bir tek tablosu elimizde yoktur. Van Moor bunların arasında en kuvvetlisiydi. O
devirde Fransa’da ve Avrupa’da başlayan ‘’turquerie’’ modasında onun resimlerinin büyük payı vardır.
(Tanpınar: 2001 s.222)
Üçüncü Selim, devrinin yeni mimarî ve bahçe zevkini açacak olan Mellin’i onların arasından seçmişti,
Melling’in yaptığı eserlerin çoğu kalmadı. Fakat albümü duruyor, bu albüm Şeyh Galip Divanı ile beraber
devrin en güzel konuşan müşahididir. Zaten albümün mühim bir kısmı Üçüncü Selim’in ve kardeşi Hatice
Sultan’ın teşvikiyle hazırlanmıştı. Paişah bütün Avrupa’dan gelen şeyler gibi resmi de seviyordu. (Tanpınar:
2001 s.222)
Lâle Devri ile birlikte sanata meyil artmaya başlamıştır. Bu dönemde batılı sefaretler, arkeolog ve
âlimler İstanbul’u ziyaret etmeye başlamışlardır. İstanbul’a ait dekorların ressamlar tarafından resmedilmeye
başlanması kültürümüzün yansıdığı bu asırlık şehrin hayran olunacak bir güzelliğe sahip olduğunu
göstermektedir. Özellikle 3.Selim sanat zevkine sahip değerli bir padişah olup özellikle musiki alanında yaptığı
besteleriyle takdire layık görülmüştür.
Sonuç:
Tanpınar Beş Şehir adlı eserde İstanbul’a tarihi, kültürel, estetik yönlerden bakmıştır. İstanbul’u canlı
bir kişi olarak düşünerek ona canlı bir ruh kazandırmıştır. İstanbul’un tabiat, mimari yönünü sanatçı bir bakış
açısıyla ortaya koymuştur. İstanbul asırlar boyunca sahip olduğu estetik değerler Tanpınar’ın yalın diliyle
aktarılmıştır. İstanbul’un sahip olduğu, cemiyetin yaşam tarzını belirleyen ve etkileyen kültürel değerlerimiz,
yılların geçmesiyle modernite nedeniyle eski öneminin kaybetmeye başlamıştır. Tarihin sayfalarından silinme
bu eserde sanatsal bir üslupla anlatılmıştır. Bu eser kültürümüzün sahip olduğu değerlerimizin aktarılması,
öğretilmesi ve korunması hakkında önemli bir eser olup şiirsel bir biçeme sahiptir.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİLİ DİNLEYİCİ PROFİLLERİ
PRE-SERVICE TEACHERS’ EFFECTIVE LISTENER PROFİLES
Hilal Kazu1
Demet Demiralp2
Özet
Bu araştırmada, öğretmen adaylarının etkili dinleyici profillerinin belirlenmesi ve etkili dinleyici profillerinin çeşitli değişkenler
açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tekil tarama modeline göre desenlenmiştir. Çalışma örneklemini, Fırat
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin tüm bölümlerinin dördüncü sınıflarında öğrenim gören 672 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Veriler, araştırmacılar tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış Etkili Dinleyici Profilleri Ölçeği ile elde edilmiştir.
Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t testi, varyans analizi, Kruskal Wallis H ve Mann Whitney U testlerinden
yararlanılmıştır. Araştırma bulguları, öğretmen adaylarının genel olarak etkili dinleyici özelliklerine sahip olma düzeylerinin
yüksek olduğunu ve en yüksek ortalamanın da empatik dinleyici profiline ait olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte öğretmen
adaylarının derinlemesine dinleyici özelliklerine daha az düzeyde sahip oldukları sonucuna da ulaşılmıştır. Araştırmada ayrıca,
öğretmen adaylarının etkili dinleyici profilleri ile cinsiyet, bölüm ve üniversiteye giriş puan türü değişkenleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı bulgusu elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dinleme, etkili dinleme, dinleyici profili, öğretmen adayı

Abstract
By determining the effective listener profiles of pre-service teachers, this study aims to compare these profiles in terms of a
wide range of variables. This research is designed in accordance with single survey model. The sample of the study consists of
672 pre-service teachers studying as senior students in their own departments in the Faculty of Education at Fırat University.
The research data were obtained by using Effective Listener Profiles Scale, prepared by the researchers, and the validity and
reliability studies of which were performed. In analysing the data, descriptive statistics, t-tests, analysis of variance, KruskalWallis H and Mann Whitney U tests were used. The findings indicated that the pre-service teachers generally have a high level
of effective listener profile. In addition, in the study, empathetic listener profile has the highest mean. In addition the results
showed that the pre-service teachers have less high levels of in-depth listener profile than the other profiles. Furthermore, the
results in the study reveal that the variables of gender, department and university entrance score type do not exhibit a
meaningful difference in the effective listener profile of pre-service teachers.
Keywords: Listening, effective listening, listener profile, pre-service teacher

I. GİRİŞ
İnsanlar arasında sağlıklı ilişkilerin kurulabilmesi için etkili bir iletişime ihtiyaç vardır. İnsanların en
yaygın kullandıkları iletişim aracı olan dil; dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel beceriden
oluşmaktadır. Bu dil becerileri içerisinde ilk kullanılmaya başlanılan ve en çok kullanılanı ise dinlemedir.
Etkili iletişim sürecinin başlangıç aşaması olarak kabul edilen dinleme, konuşan ya da sesli okuyan bir
kişinin vermek istediği sözlü mesajları doğru olarak anlayabilme etkinliği olarak tanımlanmaktadır. DeVito
(1995)’ya göre dinleme süreci; algılama, anlama, anımsama, değerlendirme ve yanıtlama olarak toplam beş
aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalarla dinleme süreci, karşı tarafı edilgen bir yapıda izleme değil, iletişimin tam
olarak gerçekleşmesi için iletiyi alma ve yorumlama çabası gerektirmektedir (Cihangir, 2001). Bir kişinin tepkileri,
diğeri için uyarı niteliğindedir ve onun tepkileri de diğeri için aynı özelliği taşımaktadır. Bu açılardan bakıldığında;
bilgi ve düşünceleri anlama, sıralama, sınıflama, ilişki kurma, düzenleme ve değerlendirme yapabilme gibi becerileri
içerisinde barındıran dinleme, sosyal yaşamda özellikle bilginin transferinde önemli bir rol oynamaktadır (Demirel
ve Şahinel, 2006, s.73). İnsanın, yaşamı boyunca elde ettiği bilgilerin çoğunu dinleme yolu ile elde ettiği söylenir.
Dolayısıyla dinleme, yalnızca iletişimde kapsadığı süre bakımından değil, insanın günlük yaşamına olan katkısı
açısından da önemli bir beceri alanıdır. Araştırmalar da, günlük yaşamın yanı sıra eğitim-öğretim ortamında da
dinlemeye büyük bir zaman ayrıldığını göstermektedir (Barker’dan aktaran DeVito, 1995; Robertson, 2004; Wilt’ten
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aktaran Winn, 1988). Dolayısıyla formal ya da informal öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen dinlemedeki beceri
ve başarı insanların birikimlerini, kazanımlarını, sosyal ilişkilerini oldukça etkiler.
Dinlemenin başarı ile gerçekleşmesi ise ancak etkili dinleme ile mümkün olabilir. Etkili dinleme sadece
söylenilenleri duymak değil, aynı zamanda bu söylenenleri önemli bulmak, kavramak ve değerlendirmektir.
Dolayısıyla etkili dinleme pasif değil, aktif bir süreci gerekli kılar (Cihangir, 2004). Etkili dinleme becerilerini
başarılı bir şekilde kullanabilen dinleyicileri niteleyen kavramların çeşitliliği, etkili dinleyici türlerini ortaya
çıkarmıştır. İlgili yayınlar incelendiğinde, dinleyicinin nasıl dinlediği göz önüne alınarak etkili dinleyici türlerinin
farklı başlıklar altında ele alındığı görülmektedir (Aytaş, 1999; Cihangir, 2004; Karadüz, 2010; Kingen, 2000;
Özbay, 2005; Petress, 1999; Tidyman ve Butterfield, 1959; Yalçın, 2002). Bu türler, dinleyicinin dinleme esnasında
gösterdiği özelliklere göre artabilmektedir. Genel olarak etkili dinleyiciler; aktif dinleyici, eleştirel dinleyici,
empatik dinleyici, derinlemesine dinleyici, vb. olarak çeşitlendirilebilir.
Bu dinleyici profillerinden aktif dinleyecinin, diğer dinleyicilere nazaran dinleme sürecinde daha fazla
etkileşim sağladığı belirtilmektedir. Çünkü aktif dinleme, konuşan kişinin anlatmak istediği duygularını ve bunun
içeriğini ona geri iletme yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Aktif dinleme yeterliğine sahip dinleyici bu davranışıyla
konuşmacıya ve anlattıklarına değer verdiği, onun sorunlarıyla ilgilendiği izlenimi vermektedir (Çiftçi, 2007).
Böylece aktif dinleme, günlük yaşamda kişilerin birbirlerinin duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde anlamalarını
ve bireylerin yaşadıkları sorunlarını çözmelerini kolaylaştırmaktadır.
İletişimde etkili dinleme, “düşünsel ve eleştirel bir süreç” olarak görülmektedir (Barın, 1997). Dolayısıyla
bu süreçte, etkili dinleme türlerinden eleştirel dinleme üzerinde önemle durulmaktadır. Eleştirel dinleme,
dinlediğimiz her şeyin doğru olup olmadığını belirlemektir (Ünalan, 2001, s.74; Yalçın, 2002, s.134). Dolayısıyla
eleştirel dinleme süreci bir sorgulama ve karşılaştırma sürecidir. Bu süreçte eleştirel dinleyiciler de, konuşmacının
anlattıklarının doğruluğunu mutlaka kontrol eder ve ona göre değerlendirmelerde bulunur.
Etkili iletişimin ön şartlarından biri de empatik dinlemedir. Bu dinleme türünde empatik dinleyici,
konuşmacının duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamak için konuşmacıyı yansıtan bir ayna olarak hareket
ederek, onun yaşamında kendisi olmaya çalışır (Rosenfeld ve Berko, 1990). Dolayısıyla bir açıdan da empatik
dinleyiciler, kişiyi anlamak amacıyla kullanılan aktif dinleyici özelliklerini de, kendilerinde barındırmaktadırlar
(Cüceloğlu, 1995).
Derinlemesine dinleyiciler ise konuşmacının anlattıkları ile dile getirmediği duygu ve düşünceleri arasında
anlamlı bağlantılar kurarak tutarlılığa dikkat eder. Derinlemesine dinleme sürecinde yüzeydeki mesajlar da
önemsenip konuşmacının mesajlarına yanıtlar verilir (Cihangir, 2004, s.40).
Etkili dinlemede dinleyicilerin bu özelliklere sahip olmaları, dinlemenin ne derece başarı ile gerçekleştiğini
belirlemede önem arz eder. Öğrenme-öğretme ortamında etkili iletişimin sağlanmasında, etkili dinleme ve bunu
kullanan dinleyici profillerinin varlığı oldukça önemlidir. Ileride öğrencileriyle sağlıklı iletişimi gerçekleştirmek
durumunda olan öğretmen adaylarının da iyi birer etkili dinleyici olmaları ve etkili dinleyici özelliklerine sahip
olmaları gerekmektedir. Öğretmen adayları etkili dinleyici özelliklerine sahip oldukları ölçüde, bunu öğrenmeöğretme süreçlerinde ve sosyal yaşamlarında insanlarla olan ilişkilerinde uygulayabileceklerdir.
Bu araştırmada, öğretmen adaylarının etkili dinleyici profillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla
aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1.

Öğretmen adaylarının etkili dinleyici profilleri nedir?

2.

Öğretmen adaylarının etkili dinleyici profilleri onların cinsiyetlerine, bölümlerine ve üniversiteye giriş
puan türlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
II. YÖNTEM

II.1.Araştırmanın Modeli
Araştırmada, genel tarama modellerinden olan tekil tarama modelinden yararlanılmıştır. Bu modelde,
ilgilenilen olay, madde, birey, grup, kurum, konu vb. birim ve duruma ait değişkenler, ayrı ayrı betimlenmeye
çalışılır (Karasar, 2006, s.79). Araştırmada öğretmen adaylarının etkili dinleyici profilleri belirlenmiş ve bu profiller
çeşitli değişkenler (cinsiyet, bölüm ve üniversiteye giriş puan türü) açısından ayrı ayrı betimlenmiştir.
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II.2.Evren ve Örneklem
Örneklem seçiminde kolay ulaşılabilir örnekleme modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2013-2014
eğitim-öğretim yılı güz döneminde Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler
oluşturmaktadır. Örneklemini ise Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Türkçe,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE), Matematik, Resim-iş ve Okul Öncesi Öğretmenlikleri
bölümlerinin dördüncü sınıflarında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen
adaylarının cinsiyet, bölüm ve üniversiteye geçişte kullandıkları puan türü olmak üzere kişisel özelliklerine göre
dağılımları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Kişisel Özelliklerine Göre Dağılımı
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Bölüm
Sınıf Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

f
309
363
f
110
81
115
80
96

%
46,0
54,0
%
16,4
12,1
17,1
11,9
14,3

Türkçe Öğretmenliği
Resim-İş Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği

103
35
52

15,3
5,2
7,7

Puan Türü

f

%

Sözel

197

29,3

Eşit Ağırlık
Sayısal
Toplam

185
290
672

27,5
43,2
100.00

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının kişisel özelliklerine göre dağılımları incelendiğinde, % 46.0’ının
erkek, % 54.0’ının ise kadın olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümlere göre
dağılımları, en fazla Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünde öğrenim gören öğretmen
adaylarının olduğunu ortaya koymaktadır (% 17.1). Resim-iş Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen
adayları ise % 5.2 ile dağılımda en düşük orana sahiptir. Bunun nedeni, Resim-iş Öğretmenliği bölümünün ikinci
öğretiminin olmamasıdır. Farklı bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının üniversiteye geçişte kullandıkları
puan türlerine göre dağılımlarında ise, en fazla sayısal puan türüne sahip olanların varlığı (% 43.2) göze
çarpmaktadır.
II.3.Veri Toplama Aracı
Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından ilk olarak literatür taraması ve benzer
ölçeklerin incelenmesi sonucunda 20 maddelik taslak bir ölçek hazırlanmıştır. Uzman kişilerin görüşleri
doğrultusunda yapılan gerekli düzenleme ve değişikliklerin ardından taslak ölçek, örneklemi oluşturan 313 öğretmen
adayına uygulanmış ve ön uygulama sonucu olarak veriler işleme alınmıştır. Analiz sonuçlarında ölçeğin KaiserMeyer-Olkin (KMO) değeri 0,811 ve Bartlett Testi (χ2= 1205,441 p<0.01) anlamlı bulunmuştur. Bu bulgular
doğrultusunda araştırma verileri üzerinde faktör analizi yapılabileceği kararına varılmıştır. Açımlayıcı faktör
analizinde, faktör yüklerinin en az .30 (Merenda, 1997) ve en yakın faktördeki faktör yükü ile arasında .10 olması
(Büyüköztürk, 2003; Tavşancıl, 2006) kriterleri doğrultusunda 20 maddelik deneme formu 18 maddelik yeni bir forma dönüştürülmüştür. Faktör analizi yeniden yapılmış ve bu durumda ölçeğin, varyansın % 49,33’ünü açıkladığı ve
özdeğeri 1’den büyük dört faktör verdiği belirlenmiştir.
Birinci faktörün tek başına toplam varyansın % 15,17’sini açıkladığı, Varimax eksen döndürme tekniği
sonrasında beş maddeden oluştuğu görülmüştür. Bu faktör, “Empatik Dinleyici” özellikleri barındıran maddelerden
oluşmaktadır. İkinci faktörün toplam varyansın % 13,03’ünü açıkladığı, “Aktif Dinleyici” profilini içeren beş
maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Üçüncü faktörün ise toplam varyansın % 11,50’sini açıkladığı, “Eleştirel
Dinleyici” profilini belirleyen dört maddeden oluştuğu saptanmıştır. Ölçeğin dördüncü faktörünün de, toplam
varyansın % 9,63’ünü açıkladığı, “Derinlemesine Dinleyici” özelliklerini içeren dört maddeden oluştuğu
belirlenmiştir. Ölçeğin alt boyutları isimlendirilirken ilgili literatur göz önünde bulundurulmuştur (Cihangir, 2004;
Karadüz, 2010; Kingen, 2000; Petress, 1999; Tidyman ve Butterfield, 1959; Yalçın, 2002).
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Ölçeğin güvenirliği için faktör analizi ve madde analizi sonucu geçerli olarak alınan maddelerin aynı
uygulamadaki verileri kullanılmak suretiyle ölçeğin Cronbach Alfa güvenirliği hesaplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık
katsayıları birinci faktör için .73, ikinci faktör için .71, üçüncü faktör için .62, dördüncü faktör için .60, ölçeğin
geneli için ise .81 bulunmuştur. Ölçeğin tamamı için .70’in üzerinde olan iç tutarlılığın yeterli düzeyde olduğu
(Nunnally ve Bernstein, 1994) ve alt boyutlar düzeyinde bu katsayıların düşük seyretmesinin ise madde sayısının
azlığından kaynaklandığı çıkarımında bulunulabilir. Bütün bu çalışmalar neticesinde son halini alan ölçek, 672
öğretmen adayına uygulanmıştır.
II.4.Verilerin Analizi
Öğretmen adaylarının etkili dinleyici profillerinin belirlenmesinde toplam ortalama puanlar ve standart
sapmalar ile ölçekten alınabilecek minimum ve maksimum puanlar ölçüt olarak alınmıştır. Ölçekteki puanlama
“1=Hiçbir zaman, 2=Nadiren, 3=Bazen, 4=Genellikle, 5=Her zaman” şeklindedir.
Ölçekten alınan puanların cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılmasında t testi kullanılmıştır. Bölüm ve
üniversiteye geçişte kullandıkları puan türü değişkenlerine göre yapılan karşılaştırmalarda dağılımın normal olduğu
durumlarda tek yönlü varyans analizi, dağılımın normal olmadığı durumlarda ise Kruskall Wallis H (KWH) testleri
kullanılmıştır. Kruskall Wallis H testi sonucunda anlamlı bir fark belirlenmiş ise farkın kaynağını belirlemek için
grupların ikili kombinasyonları yapılarak Mann Whitney U (MWU) testi uygulanmıştır.

III. BULGULAR
Araştırmada ilk olarak “Öğretmen adaylarının etkili dinleyici profilleri nedir?” sorusuna cevap aranmış ve
katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalaması ve dağılımın standart sapması Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Etkili Dinleyici Profillerine Sahip Olma Düzeyleri
Alt Ölçek

N

Min.

Max.

X

ss

Empatik Dinleyici
Aktif Dinleyici

672
672

10,00
5,00

25,00
25,00

20,31
17,22

2,74
3,18

Eleştirel Dinleyici

672

5,00

20,00

14,77

2,45

Derinlemesine Dinleyici

672

5,00

20,00

13,75

2,52

Tablo 2’de Etkili Dinleyici Profilleri Ölçeğinin “Empatik Dinleyici” boyutunun puan ortalamasının
( X =20,31), minimum puanı (Min.=10) ile maksimum puanı (Max.=25) arasında değiştiği, “Aktif Dinleyici”
boyutunun puan ortalamasının ( X =17,22), minimum puanı (Min.=5), maximum puanı (Max.=25) arasında
değiştiği, “Eleştirel Dinleyici” boyutunun puan ortalamasının ( X =14,77), minimum puanı (Min.=5), maximum
puanı (Max.=20) arasında değiştiği ve “Derinlemesine Dinleyici” boyutunun ise puan ortalamasının ( X =13,75),
minimum puanı (Min.=5), maximum puanı (Max.=20) arasında değiştiği görülmektedir. Bu istatistikî bulgulara göre
ölçeğin alt boyutlarının puan ortalamalarının maximum puanlarına daha yakın olduğu belirlenmiştir. Bu da,
öğretmen adaylarının genel olarak bu etkili dinleyici profillerindeki özelliklere yüksek oranda sahip olduklarını
göstermektedir. En yüksek ortalamanın da empatik dinleyici profiline ( X =20,31) ait olduğu görülmektedir. Bu
bulgu, öğretmen adaylarının yüksek oranda, konuşmacının söylediklerinin özünü yakalamaya çalıştıklarını,
konuşmacının anlattıklarını, gerçekten anlamak amacıyla dinlediklerini, bir kişi konuşurken onu dinlediklerini
hissettirdiklerini, dinlerken konuşmacıyla göz teması kurduklarını, bir kişi konuşurken, ona ve anlattıklarına değer
verdiklerini hissettirdiklerini göstermektedir. Bu özelliklerin etkili dinleyici profilindeki önemi göz önünde
bulundurulduğunda, olumlu bir bulgu olarak değerlendirilebilir.
Bununla birlikte öğretmen adaylarının empatik dinleyici profilinden sonra sırasıyla X =17,22 ortalamayla
aktif dinleyici profilindeki özelliklere (konuşmacının anlattıklarını doğru anlayıp anlamadığını denetlemek için
anladıklarını kendi sözcükleriyle konuşmacıya geri iletme, bir kişi konuşmasını bitirdikten sonra onun anlattıklarına
uygun açıklamalar ve eklemelerde bulunma, dinlerken anlayamadığı sözlerin konuşma bittikten sonra açıklanmasını
isteme, konuşmacının anlattıklarını detaylandıracak sorular sorma, konuşmacıya sorular yönelterek kendi bakış
açısını sorgulama), X =14,77 ortalamayla eleştirel dinleyici profilindeki özelliklere (anlatılanların sadece bir
noktasına odaklanmaktan kaçınma, söylenenlerin tümünü anlamadan yargıda bulunmama, konuşmacının
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anlattıklarının doğruluğunu mutlaka kontrol etme, konuşmacıyı anlattıklarıyla ilgili bir karara varmak için dinleme)
sahip oldukları belirlenmiştir.
Bunların yanı sıra, en düşük ortalamanın ise derinlemesine dinleyici profiline ( X =13,75) ait olduğu
görülmektedir. Bu bulgu öğretmen adaylarının; konuşmacıyı ona not verecekmiş gibi dinleme, birini dinlerken
anlatılanlarla ilgili kendine sorular sorma, konuşmacıyı dinlerken anlattıklarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını
düşünme, konuşmacının ifade ettiği sözlerin altında yatan anlamları ortaya çıkarmak için dinleme gibi dinleyici
özelliklerine daha az düzeyde sahip olduklarını göstermektedir. Öğretmen adaylarının sosyal yaşamlarında,
akademik ilişkilerinde ve de ilerideki mesleki kariyerlerinde oldukça gerekli olan derinlemesine dinleyici
özelliklerine daha az sahip olmaları dikkat çekici bir bulgu olarak değerlendirilebilir.
Ayırca araştırmada “Öğretmen adaylarının etkili dinleyici profilleri, onların cinsiyetlerine, bölümlerine ve
üniversiteye giriş puan türlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna da cevap aranmış ve
değişkenler açısından yapılan analizler neticesinde; öğretmen adaylarının Etkili Dinleyici Profilleri Ölçeğinin alt
boyutlarından aldıkları puanlar ile cinsiyet, bölüm ve üniversiteye giriş puan türü değişkenleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark olmadığı bulgusu elde edilmiştir (p>0.05). Bu bulgu, beklenilenin tersi bir sonuç olarak
görülmüştür. Çünkü özellikle bölüm değişkeni açısından dinleme etkinliklerinin çok daha yoğun olduğu sözel
ağırlıklı bölümlerin lehine bir farklılığın çıkmaması dikkat çekici bir sonuç olarak değerlendirilebilir.
IV. TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırmada, öğretmen adaylarının genel olarak etkili dinleyici özelliklerine sahip olma düzeylerinin
yüksek olduğu ve en yüksek ortalamanın da empatik dinleyici profiline ait olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen
adaylarının bu özelliklere sahip olmaları, onların insanlarla günlük iletişimlerinin iyi olduğunu göstermekle birlikte
gelecekte yapacakları öğretmenlik mesleğini yürütmelereni de olumlu etkileyecektir. Çünkü okul ortamındaki
uygulamaların daha çok etkili dinleme üzerine yoğunlaştığı belirtilmektedir (Kingen, 2000). Ayrıca etkili dinleyici
özelliklerine sahip olma, iş başarısını, genel kariyer yeteneğini, yönetim yeteneğini, müdür ve yöneticilerle ilişkinin
etkililiğini ve yeterliliğini olumlu yönde etkilediğinden iş yaşamındaki iletişimde büyük önem taşımaktadır (Wolvin
ve Coakley, 1991). Bununla birlikte etkili dinleyici özelliklerinden olan “yargılardan kaçınarak, tavsiyede
bulunmadan, karşıdakinin duygularını anlamaya çalışarak dinleme” ise empatik dinleyici profiline örnek oluşturur
(Doğan, 2011, s.30). Araştırmada öğretmen adaylarının empatik dinleyici profilindeki özelliklere daha fazla sahip
olmaları, öğretmenlik yapacakları okullardaki gerek öğrencilerle gerek diğer insanlarla olan ilişkilerini olumlu
etkilemesi açısından önem arz etmektedir.
Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının empatik dinleyici profilinden sonra sırasıyla aktif dinleyici ve
eleştirel dinleyici profilinde olduklarını göstermektedir. Gordon (1997)’a göre aktif dinleme öğrenilebilecek en
önemli iletişim becerilerinden biridir. Öğrenme-öğretme ortamında aktif dinleme türü, öğrencilerle olan iletişimde
onların duygu ve düşüncelerinin anlaşıldığının gösterilmesinde oldukça etkili olabilmektedir. Çünkü aktif dinleme,
konuşana kendi duygu ve düşüncelerine saygı duyulduğunu, dinlendiğini ve anlaşıldığını hissettirerek
gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla öğretmen-öğrenci iletişiminde aktif dinleme kullanıldığında, öğrenciler
öğretmenin kendilerini anladığının farkına varırlar ve görüşlerini anlatmak gayesi ile daha fazla gayret
göstermelerinin yanı sıra kendine değer ve önem verme duygusunu da geliştirirler (Yoncalık ve Çimen, 2006,
s.137). Ayrıca aktif dinleme okul başarısında da oldukça önemli bir yere sahiptir (Wolvin ve Coakley, 2000). Legge
(1971), aktif dinleme becerisine sahip öğrencilerin okul başarısının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.
Eleştirel dinleme sürecinde ise sorgulama, karşılaştırma ve yeni değerler elde etme anlayışı yer alır. Bu süreçte,
dinleyici, konuşmacının söylediği sözlerin kendi uzmanlık alanına mı dayandığını, ne ölçüde genel ya da öznel bir
anlayışın yer aldığını, ortaya atılan bilgilerin geçerliliğini koruyup korumadığını düşünür (Karadüz, 2010).
Öğrenme-öğretme ortamında eleştirel dinleme, öğrencilerin öğretmenlerini dikkatle dinleyip, onların söylediklerini
eleştirel bir şekilde analiz edip, değerlendirmelerini sağlayarak anlatılanları doğru anlamalarına ve irdelemelerine
yardımcı olacaktır. Ancak okullarda çok az öğretmen, öğrencilerine nasıl dinlemeleri gerektiği ve dinleme
becerilerini daha iyi nasıl geliştirebilecekleri ile ilgili bir şeyler öğretebilmektedir. Bu durum, geçerliliğini
günümüzde de büyük oranda sürdürmektedir. Ancak, öğretmenlerin öğrencilerine dinleme becerisini
kazandırabilmeleri onların hizmet öncesi eğitimlerinde dinleme becerilerine yer verilmesi ve de etkili dinleyici
özelliklerine sahip olmaları ile paralellik gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, araştırmanın öğretmen
adaylarının bu etkili dinleyici profillerinde oldukları sonucu olumlu olarak değerlendirilebilir.
Bunların yanı sıra öğretmen adaylarının en az derinlemesine dinleyici profilinde oldukları sonucuna da
ulaşılmıştır. Oysa derinlemesine olmayıp da yüzeysel bir biçimde olan dinleme, konuşmacının duygularını ve
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ihtiyaçlarını anlamayı, anlattıkları ile duygu ve düşünceleri arasında anlamlı bağlantılar kurmayı engellemektedir
(DeVito, 1995). Dolayısıyla bu sonuç, öğretmen adaylarının iletişim süreci için bir olumsuzluk teşkil etmektedir.
Bu sonuçlar doğrultusunda şu öneriler geliştirilebilir;


Öğretmen adaylarının derinlemesine dinleyici yeterliklerini geliştirecek strateji ve tekniklere hizmet öncesi
eğitimlerinde yer verilmelidir.



Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri dikkate alınarak, etkili dinleyici özelliklerine
sahip olma düzeyleri belirlenebilir ve bu doğrultuda lisans eğitiminin katkısına ilişkin saptamalarda
bulunulabilinir.



Öğretmen adaylarının yanı sıra öğretmenlerin de etkili dinleyici profillerine ve öğrencilerinde bu profillerin
yeterliklerini geliştirmeye yönelik uygulamalarının belirlenmesine ilişkin araştırmalara yer verilebilir.



Farklı ölçek geliştirilerek cinsiyet, bölüm ve üniversiteye giriş puan türü değişkenleriyle karşılaştırma
yapılması farklı bir sonuç elde edilmesi açısından uygun olabilir.
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MULTICULTURALıSM AND INNOVATIVE APPROACHES IN ART EDUCATION

Maja Raunik KIRKOV1
Abstract
Culture as one of the basic characteristics of each individual determines the way people perceive the world, as
well as the activities they undertake in their lives. The means of mass communication render the modern and traditional
cultural trends accessible in every part of the world. The possibilities for identification of the developing individual with
certain cultural views are vast and often uncontrollable.
This paper deals with the term and the types and possibilities of the innovative principles of realization of art
education. The possibilities for developing critical thinking of fourth and fifth grade students were analyzed through the
processes of active perception, evaluation and creation. Innovative approaches in the realization of classical and digital
media were used.
The goal is to demonstrate that the systematic approach in the realization of the art education classes makes the
development of modern cultural awareness in the students possible.
Key words: Multiculturalism, art education, innovation, strategy, digital media.

INTRODUCTION
Contemporary culture flows generally focuses and manages its achievements with digitally developed
means. Visual art materials and techniques which were considered as a base of visual 2D and 3D expression
capable to carry visual massages trough centuries: oil painting, aquarelle, drawing with pencil, chalk, pastille,
sculpturing with wood, marble, clay, are replaced with drawing, painting and combining different images
digitally.
Visual images influences our everyday living; they have a power to streamline our needs and fears, our
thoughts. Each new commercials, billboard, cover of a magazine, video game or a poster became a part do our .
life on a way that is hard to be ignored or changed.
The same reality influences and shape children’s environment in which they grow up and learn.
The impact of contemporary proliferation of images is more direct and often inevitably. In the age
which we called “digital”, generations that are razed and nurtured is often called “digital natives.” They are
surrounded with mobile phones, tablets, computers which are easily consumed with equal importance as trees,
fruits and toys, as regular and constitutional part of normal living. The process of growing up, learning and
understanding for contemporary children is realized in the environment which is constantly changing much
more rapidly than the environment in which their educators grew up. Educators have to adapt curriculums,
methods and techniques of teaching on the new conditions, conceptually and technically.
From preschool to primary school children, needs to create with the use of basic visual elements, such
as line, form, color, shape, space is basic need, sometimes the easiest way to communicate and to express inner
thoughts, feelings and emotions. The urge to explain and practice easy drawing and painting techniques to
young children in both - analogue and digital media is one of the top contemporary tasks for each art educator.
CHARACTERISTIC OF CONTEMPORARY ACULTURATION
Contemporary digi-world relies to sound and words, but still, visual characteristic are much more
dominant and present. In such an environment, to become acculturated, children needs adequate knowledge and
skills to understand the world they are living in.
Urge to communicate with digital images is mush more expressed than to learn to understand, master
and create in traditional media of visual creation. They are many reasons that support this statement, but main
reasons are:



1

Character of contemporary world, complexity of expression and open possibilities for
combining different visual and technical opportunities.
Changes in the way children perceive contemporary environment.
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For each educator, understanding the on-going processes of child visual and tactile perception in
necessary task to fulfill. Taking decision when, in what range and level to change curriculum in particular age is
a fundament for quality educational process.
Children’s exposing on multy cultural visual images is global characteristic. Transmitted mainly
through television and computers, different cultural values appears in cartoons, movies, music videos,
commercials, video games. In the preschool and primary school age, young children are specially adaptive and
susceptible on influences perceived by famous superheroes, TV stars and cartoons characters. They often share
diverse level of communication, aesthetic, vocabulary and philosophy.
Implementation of these contents as a visual motives together with visual problem is a key for
successful understanding and embracement of cultural differences.
NEEDS OF CULTURAL INFORMATIONS
Friedman states that the base of “I pod revolution and Google learning” is integration of different
areas. He considered that in new economics, aesthetic and creativity will be important as much as technical
knowledge: that integration of arts, music, literature with science is inevitable. For realization of this aims, art
educators have to provide reaching of:
1

 Visual literacy,
 Visual-spatial abilities,
 Reflection, and
 Experimentation.
Hetland et all ( 2007)5 points out that “While students in art classes learn techniques specific to art,
such as how to draw, how to mix paint, or how to center a pot, they’re also taught a remarkable array of mental
habits not emphasized elsewhere in schools.”
Badrul (2006) 2 states that “Living in multicultural society requires a high level of understanding and
respectfulness to those from other cultures. In this context one the best way to inculcate this value is through
education. He also points out that: “art is a powerful, pervasive force that helps to shape our attitude, beliefs,
values and behaviours. The understanding of multiculturalism and art education concepts helps educator to build
a bridge among student from a different background.”
Each participant in contemporary art educational process should empathises that cultural diversity is
generally accepted fact. Cultural awareness can be promoted through development of art curriculum, because
this is subject which deal not only with cultural heritage, but with contemporary art scene too. This is one of the
options to enable students to understand and be familiar with actual production and communication.
VISUAL ART AND CULTURE
There lots of possibilities for identification of the young individuals with promoted cultural views. The
arts stimulate or release imagination, provides an excellent settingfor better thinking, for the cultivation of visual
literacy. Maxine Greene state that “The arts stimulate or release imagination by bringing into existence an
alternative “reality,” and it develops students’ intellectual capabilities - visual arts instruction also helps develop
young people’s sense of civic engagement”.
Moreover, visual arts instruction also helps students learn to value diverse perspectives and cultures,
something that is increasingly important in a global society.
INNOVATIVE APPROACHES IN ART EDUCATION
Challenges for art teachers are targeted in the use of innovative and creative approaches in art
education. Mastering the classical visual art techniques are only one of the possibilities. Students can develop
knowledge and skills in visual art elements and principles, but much more, they can develop: processes of active
perception, abilities for evaluation and creation of visual art piece.
What should contemporary visual arts education provides?
Elliot Eisner4 , Professor Emeritus of Child Education at Stanford University. (2008) stated that “With
the arts, children learn to see”. Further he point out that we want to develop not only basic skills to our children,
but sophisticated cognition which can be learned through visual arts.
Art education in general and especially visual art education provides students with:



sources of aesthetic experience,
sources of
human understanding,

478

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

 Means of
developing
creative and
flexible forms of thinking.
High-quality arts education can prepare students for the future challenges. Critical thinking skills can be
developed from preschool, to primary, secondary education, till high school education.
In the fourth and fifth grade students critical thinking skills are based on completion what Piaget termed the
concrete operational period and enters the formal operation period.
Around the age of 10 or 11, children learn to think about abstract concepts. They complete the hallmark
achievements of concrete operations and display logical thinking, can seriate (arrange in a series) without trial
and error, are able to conserve number, mass, and volume, and demonstrate a more strategic and methodical
approach to problems.
During the formal operations period, which continues into adulthood, children develop logical thought,
deductive reasoning abilities, and improved memory and executive function skills. They can suggest some
tough deductive problems. While not all people, and not all cultures, achieve formal operations, children
become increasingly competent at adult-style thinking as they advance. During the period of formal operations,
children learn to use deductive logic, meaning they can be given a general principle which they can apply to a
specific situation. That is the main reason why the creative approach should be stimulated in all educational
areas – to enable and support students to express their individual ways of seeing and understanding.
Even when the classical visual art techniques are still dominantly, the contemporary digital knowledge
find its way to visual expression.
Hypothetical reasoning allows children to move beyond concrete experiences and begin to think
abstractly, reason logically, and draw conclusions. The formal operation age provide the individuals with
abilities to think like a scientist, devise plans and systematically test solutions.
Children this age are able to demonstrate abstract thinking. For example, they can understand shades of
gray, wrestle with abstract concepts like love or justice, and formulate values based on thinking and analyzing as
opposed to only by feeling or experiencing. They are able to classify items by many different features, such as
organizing books by height while also grouping them by topic.
What innovative technique should be implemented in drawing, painting and sculpturing? Technical
possibilities are essential start point, but most important are gaming atmosphere and goodtime.
The tasks should include realization of visual art piece with computer, or mobile phone (for example, to use
mobile phone camera when learn about composition), or to combine own photographs to realize technique collage…
Motives for understanding the principles of harmony or contrast can be taken from computer games
backgrounds, as well as visual element – texture.
Proportions as visual principle is easy to understand confronting the size of superheroes or dinosaurs with
humans in creating 3D clay objects.
Paper sculpture or paper environment can be created based on cartoons schenography of fantastic
storytelling.
Innovation and support in development of social skills can be group creation of graffiti on the school
backyards wall, or children paper play park.
CONCLUSION
Visual art education can provide children with knowledge, skills and understanding of contemporary
communication which is dominantly visual. In the fourth and fifth grade students critical thinking skills can be
nurtured and supported by innovative methods in visual art education. With systematic approach in realization
of the teaching process, it is possible to develop contemporary cultural awareness.
With the privilege to use computer or digitally generated images, we have to learn new approaches in
visual creation and understanding the new ways of perceptions. As visual art educators, our task should be to
enable students to be confident visual creators, who understand and produce visual messages, applicable in
different areas of life.
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TECHNOLOGY TRAINING MODEL FOR ELECTRONIC MUSICAL
INSTRUMENTS OF THE FUTURE STUDENTS-PRIMARY TEACHERS

Tsanimir BAYCHEV1
Abstract
The aim of this study is to create and approbate a Technology model for training students in digital electronic instruments
with automatic accompaniment, providing the most optimal conditions for acquiring theoretical knowledge, skills and
competencies to play the instrument and creating them with pedagogical skills and capabilities to their application in
teaching practice. In applying this model of learning combines traditional knowledge with the limitless possibilities of
modern technology.
At the end of the course students have the necessary musical and performing skills that enable them to manage the
resources of sound electronic tool and apply it in various forms of work in the elementary school.
Key words: electronic musical instruments (EMI), education, student, pedagogy, interactive software

1. INTRODUCTION
In the center of this study stay current issues related to the training of students in digital electronic musical
instruments, where the content of music education becomes more high-tech, intensive and productive. Training
of electronic musical instruments (EMI) helps to overcome the unilateral executive action of traditional music
education. It helps students to understand the specifics of the synthesizer to create new sounds and effects to use
its wealth of sounds and beauty.
The object of the study was teaching digital electronic instrument with automatic accompaniment YAMAHA
students of pedagogical specialties ACS "professional bachelor" in College Dobrich.
The subject of this study is revealing the specifics of the training of students - future primary school teachers in
the teaching of EMI, and the demand and use of such methods and tools provide the most optimal conditions for
effective training, according to the qualification focus of education they receive.
The aim of this study is to create and approbate a Technology model for training students in digital electronic
instrument with automatic accompaniment, providing the most optimal conditions for acquiring theoretical
knowledge, skills and competencies to play the instrument and creating them with pedagogical skills and
abilities application in teaching practice.
To achieve the objective in this study the following tasks have been placed:
• To make a theoretical analysis of the current literature concerning:
- Specification of electronic musical instruments;
- Methodological training systems in digital electronic instrument with automatic accompaniment.
• Develop and test scientifically musical teaching technology education digital electronic instrument
with automatic accompaniment YAMAHA.
Based on the theoretical analysis for the training of students - future teachers of primary EMI in conducting
empirical research, the following modern general theorеtical positions:
• The improvement of computer systems and the development of numerous applications, expanding
computer interaction - musical instrument by incorporating it into a synthesizer makes it a system with
unlimited possibilities.
• electronic music with its own characteristic sound. The electronic sound is a key priority of the
electronic musical instruments, which is easily digestible and student-teachers.
• The most modern form of sound is digital (digital) sound that has a large number of mutually
independent features, like most sounds produced by electronic musical instruments. There is a great opportunity
for further sound processing.
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• Compared with traditional instruments, digital musical instruments musicians provide more options.
They create new and interesting sounds and timbres, sound nuances. Have ample opportunities to combine
individual sound components, and to obtain a variety of sound effects.
• Electronic musical instrument with automatic accompaniment (Intelligent Synthesizer) using preprogrammed arrangements and their use in real-time depends only on the creative imagination of the performer.
• Modern digital synthesizers are built based on digital technology. Their main advantage compared to
analog, is the ability to store information. Digital technology makes it extremely easy and efficient
implementation of polyphonic and multitembral tools.
• Synthesizers are a challenge for composers and performers and demand from them complex
competencies - theoretical knowledge and practical skills in the field of electronics and information technology,
and in the field of music. The possibilities for creativity are boundless with them.
• The methodology of training synthesizer is associated with two types of activities - performing and
composing. Thanks to the use of computer technology and relying on ready-made programs each of these types
of activities yields a very simple form. Thus the work of the musician is not only versatile and fascinating but
also accessible and productive [N.Heyns, 1996].
• Digital tools are unusually valuable tool for music education. Teachers around the world use them
widely in practice [G. Odam and A. Patterson, 2000 A. Yels, 2002 N. Haines, 1996].
• synthesizer is a tool that allows to significantly enrich the creativity of the students, including
performing traditional activities with elements of composing and soundengineer work [I. Krasilnikov, A. and I.
Alemska Clip, 2005 N. Haines, 1996]. Broad opportunities for musical creativity allow to overcome the onesidedness of the performing line of traditional musical training helps to intensify the musical ideas and the
development of musical abilities of the student.
• Students interested in learning include playing synthesizer, as it allows playing music similar to styles
that hear outside school and can make arrangements of tunes they already know. [G. Odam and A. Peterson,
2000].
• All participants can be trained simultaneously play the synthesizer, developing skills for playing in an
ensemble [U.Salaman, 1997, A. Yels, 2002]
• Automatic functions of synthesizers, as chords with one key autoaccompaniment allow learners
through simple actions to achieve higher musical performance [Mills and Murray, 2000], ie develop their skills
"from simpler to more complex."
2. METHODS
To solve the tasks in this research the following methods have been used:
• Theoretical analysis of the scientific literature on issues related to the teaching of EMI.
- In connection with the wider clarifying of the researched problem have been examined and integrated
a wide range of issues in the field of electronic musical instruments, music education, methods of teaching
musical instrument;
- Disclosure of the pedagogical aspects of teaching EMI have been studied theoretical-methodological
sources, research, articles in periodicals, training documentation (curricula), textbooks, teaching materials and
aids;
• Pedagogical monitoring - tracking development of instrumental-performing and technical capacity
of the students' professional bachelors "by teachers.
• Pedagogical experiment - conducting relevant experiments by applying musical pedagogical
technology for teaching digital electronic musical instrument and formation of musical performers competence.
In performing the experiments using various methods: visual-illustrations, verbal, Action "model" academic
discussion, solving situational and creative tasks.
Developed musical educational technology training synthesizer were probed for two school years with 45
students - "professional bachelor" noises College of Dobrich. These are students majoring in "Primary
Education and Foreign Language" and "Primary School Education and information technologies" that are not
matched in terms of their musical abilities. The survey is conducted in the discipline Musical instrument that
teaches sophomore year in two semesters of classes total 50 hours practical exercises.
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The training is conducted in two modules:
Module I: Master the electronic musical instruments with automatic akompaniment YAMAHA
For 30 hours, students learn executive skills for playing synthesizer
Module II: Use of interactive software
For the purpose of the experiment was made two-way communication between the electronic tool and software
necessary to conduct the experiment. For 20 hours the students learn to work with computer software.
On the basis of music teaching technology are developed criteria and indicators for assessing the performance of
students in training EMI. At first module developed four criteria with 3 indicators and module II - 5 criteria,
including 4 with 3 indicator and one with 4.
A student map has been developed also of each individual, which describes the act during the session - the topic
for lecture job tasks and evaluation in the late hours. At the end of each topic can be made evaluation of the
current work. Any student considering this card, know what he could control and what has failed, what tasks
have and what assessment his lecture and individual work.
The problem of training in electronic musical instruments to students - future primary teachers has theoretical
and practical significance - mastering theoretical knowledge, skills and competencies to play the instrument and
its application in teaching practice.
During the training, students learn the following knowledge:
• of music theory, harmony and instrumentology;
• the technical and artistic possibilities of EMI;
• the rules governing safety at work on the keyboard;
• to use a special terminology;
• recognition of the different timbres of the group of brass, strings, keyboards and percussion;
• Recognition of different musical styles and genres;
• the introduction of notes and signing the scores by specialized software
• the different types of sound formats - MIDI, audio, video and karaoke;
Students to develop skills:
• playing songs with both hands in rhythm and tempo with automatic accompaniment from the
repertoire of elementary school garden;
• to handle the control panel of the electronic musical instrument to turn on and off automatic
accompaniment regardless of drums, change tempo and use chord redundant functions (single fingered);
• include and exclude dynamic keyboard;
• create Formation Musical score, arranged percussion in a song
• listen to their arrangement and be able to transpose it into comfortable singing key;
• differentiate between different audio formats;
• to deal freely with different sound formats (MIDI, audio) and convert files from one format into
another kind;
• use with confidence in their musical activities specific means of electronic tool: multitimbre, sound
synthesis autoaccompaniment;
• use bright and figuratively means of the electronic arrangement in performances of musical works
belonging to different genres and styles;
• read text and confidently music playing in the ensemble;
• improvise electronic percussion instrument arrangements.
• record their performances, then self listening to them.
• to carry out two-way communication between the computer and EMI
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For the diagnosis of success in acquiring individual parameters for each of the indicators apply criteria based on
which four distinct levels as an indicator of student achievement:
FIRST LEVEL - ZERO (XO) - suggests a pattern of activity, lack of motivation, inability to implement and
insight into the structure of the academic task; poor musical knowledge; lack of instrumental-executive skills.
SECOND LEVEL - AVERAGE (X1) - Implementation of the task with assistance; lack of autonomy in the
search for solutions for mastering the task; inability to self-assessment; lack of argumentation; knowledge of
musical knowledge; limited executive skills.
THIRD LEVEL - GOOD (X2) in the correct orientation requirements in performing the task; argued sequence
of actions, but admitted inaccuracies due to underdeveloped technique of performance; self-assessment difficult.
FOURTH LEVEL - VERY GOOD (X3) - characterized by autonomy in the execution of the task, logical and
reasoned sequence of actions; looking for optimal ways of solution; better performing equipment; accurate selfassessment.
For analyzing the results of empirical research using the methods: survey, tests, lectures, control tasks.
3. RESULTS:
Analysis of the results derived from the purpose and objectives of the study, according to qualitative
characteristics of the nature and specificity of the criteria and their indicators. Interpretation of the obtained
results is directed to establishing the level of mastery of musical performing skills of the students through their
criteria and indicators.

х0
%

х1
х2
х3

Criterias 1 - 4
Diagram №.1. Results for baseline students in Module I - Harnessing electronic music instrument with
automatic accompaniment Yamaha.
The results of a survey I-II semester of course Harnessing electronic musical instrument with automatic
accompaniment Yamaha show the following:
When reporting status and comparing the levels of formation of the four criteria for all students achieve high
performance results at baseline compared to the input, which is considered to be zero. Reported positive trend
towards significantly lowering the proportion of students receiving "average" (X1) and "poor" (X0) evaluate and
enhance the "very good" (X3) and "good" (X2) evaluation.
When comparing the results of all criteria shows that the highest percentage of students (between 40% and 50%)
achieved a "very good" rating (X3) and the lowest (between 0% and 15%) have "low score ". Unimpressive
second criterion - Transfer mastered knowledge and skills in a new situation (other Yamaha models with their
second and third indicator - Self study and use of the various Yamaha models to their lowest levels of
evaluation. Obviously, individual work still difficult students. stands out is the last criterion 4 - Solving creative
tasks using the tool with its high scores in the evaluation "very good." overall, the results are considered positive
given their growth for a short time and the rapid absorption of the background material as given that students
have never dealt with music and none of them played a musical instrument before.
The results of the study on the use of interactive software show a clear gradation in the overall success and a
very strong line of students received very good grades
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Criterias 5- 9
Chart № 2. Results from baseline of students in Module II – using interactive software.
Chart №2 clearly visible prevailing high score of students received a very good score. There is also a lack of bad
grades in most indicators. Only when the second indicator sixth criterion - Adding new staffs for various
instruments (flute, piano, percussion) and third indicator ninth criterion - Connecting syllables of the text to the
tune observed the presence of bad grades. Have very low levels of the students had an average score, but mostly
good and very good. Distinguished first indicator seventh criterion - Replacement of an instrument to another
with their low values and average estimates and third indicator ninth criterion - Connecting the syllables of the
text to the tune its lows of students who have received a very good score.

Analysis of the results of both modules
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Chart №3. Results of the baseline of the two modules criteria
When viewing the results of the two modules together can be seen very clearly that the performance of students
in the second semester is better and the results are significantly higher than in the first semester. This is due to
the already conducted training in Module I and provides students with certain habits and skills, and enrich their
knowledge necessary for successful learning in module II. Besides, working with music software proved to be
much easier and enjoyable by efforts to play with both hands simultaneously accompaniment in different styles,
sizes and tempo. It is necessary however, to be credited the training in the first semester of Module I and should
be noted that the results of the second semester or module II would not be so high if the training was conducted
successfully in the first semester of Module I. This indicates the presence of a successful theoretical model
conducted with students from teaching courses at College - Dobrich for controlling electronic instruments with
automatic accompaniment Yamaha.
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Statistical processing of the results shows that the overall reliability coefficient for each competence is defined
as excellent. The analysis of these data shows that the test results of all competencies are interpreted correctly
and test system ensure high repeatability, ie high resistance to the result.
The coefficient of validity of the score for all items was also identified as excellent, ensuring high compliance of
the test result of the nine criteria.
All this means that applications and piloted theoretical musical pedagogical model creates the psychological and
pedagogical conditions ensuring mastery of electronic musical instruments and the use of interactive software.
Analysis of the results of the study show that the development and approbation of theoretical musical
pedagogical model corresponding to the specifics of EMI provides high-tech, intensive and productive musical
learning process with students from ACS "professional bachelor".
4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS:
Training EMI provides specialized musical practical training. It motivates students to actively participate in
music performance activity.
Using interactive software for creating your own arrangements, scores and sound recordings encourage students
to actively participate in music and performing activities.
Music teaching technology training EMI helps create optimal conditions for effective management of not only
electronic tool but also an appropriate musical repertoire that facilitates the formation of musical performing
technique and its use in solving musical and pedagogical situations of the future - primary school teachers.
Music teaching technology training EMP offers opportunities for easier control of the tool by students who have
no prior musical training.
After completing the course, students have the necessary musical and performing skills that enable them to
manage the resources of sound electronic tool and use it in various forms of work in the elementary school.
They acquire professional competencies needed for future employment as primary teachers can use in different
educational situations. The knowledge and skills enable further training and self-development.
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IMPLEMENTATION OF THE FORMATIVE ASSESSMENT IN COMBINED CLASSES
Jove D. Talevski1, Violeta Januševa2, Milena Pejčinovska3
From the crucial characteristics of the formative assessment as a continuous assessment in students’
achievements, to a great extent, the students’ achievements and teacher’s teachings are conditioned. First and foremost, the
focus here is put on the implementation of the formative assessment with all of its relevant characteristics in the so-called
combined classes, classes in which the teacher within the time-frame of one lesson teaches students that differ in their age,
in the class/ grade that they are in, differ in their own capabilities and possibilities, in their own learning styles, as in the
subjects that are being taught in that class. Bearing in mind this fact, in the paper the implementation of the formative
assessment in combined classes is being accented, the difficulties with which the teachers face while implementing this
kind of assessment are being described, and their attitudes towards the implementation of the formative assessment in their
everyday educational practice are taken into consideration.
Key terms: formative assessment, combined classes

1. INTRODUCTION
The effective and efficient formative assessment is one of the key factors for improving students’
achievements4 and for the teaching of the teachers. As a continuing and developing process, as an assessment
that will be implemented while they still are in the process of learning and which helps students to develop, the
formative assessment understands a constant support of the progressive changes that happen with them in the
process of learning in order to obtain the maximum results at the end of the process of learning and a support for
the teaching of the teacher, that is, in the process of the formative assessment both the teacher and the students
get feedback permanently (the student for the quality of its own learning, the teacher for its teaching), based on
what, the student is being encouraged toward further learning to plan his/her learning, and the teacher plans
his/her further work with the students. In this interactive process, the gathering of data should be realized with
the utmost attention and to take into account their quality, because only in that can the teacher have a basis for
assessing the students’ achievements. That, on the other hand, requires for the teachers to have more complex
competencies in every segment of the realization of the teaching process, for them to be able to employ the
formative assessment in the most competent manner possible, and with that, to improve its quality.
The formative assessment today, in our everyday practice, is mirrored with a certain dose of stability (s.
Janusheva, Pejchinovska, 2011). Great numbers of papers accentuate the importance of the formative
assessment in the teaching process and show towards positive outcomes in the teaching process from the
implementation of the formative assessment. Our research and our long years of practice show that, besides that,
it can yet be discussed for certain weak points in the implementation of the formative assessment (For the
weaknesses of the formative assessment in connection to its crucial characteristics in regular or so called regular
classes), (s. Janusheva, Pejchinovska, 2011), especially in aspects from the education for which little has been
written so far, and even rarely those aspects have been discussed during the numerous projects and workshops
dedicated to the formative assessment. In that sense, it is of a special interest to examine the implementation of
the formative assessment of the so-called combined classes, to see the positive and negative outcomes of that
implementation and to examine the attitudes of the teachers in connection to that implementation, who realize
the teaching in those kinds of classes.
2. MENTHODOLOGY OF RESEARCH
For the purposes of this paper, the descriptive method has been used. The research steps and the
research instruments that have been used are survey and questionnaires, and through the qualitative analysis of
the answers from the questionnaires and through the qualitative analysis of the informal conversation/ indirect
interview with the teachers in the paper the way of implementation of the formative assessment in the combined
classes is being show, the advantages and disadvantages in regard to that implementation, and also the attitudes
of the teachers that realize the teaching in combined classes.
The sample is purposefully taken and it consists of 20 teachers from elementary grades in the district
schools in the Municipality of Bitola, Republic of Macedonia. Through questions from the questionnaires and
through informal conversation with the teachers we think that we will get the real picture for the advantages of
using this kind of assessment in combined classes, but also for the difficulties that teachers face with in their
everyday teaching practice. The reached results can serve for further research of this kind.
1

Full Professor, PhD of Geographical Sciences, Faculty of Education – Bitola, jovetalevski@yahoo.com
Assistant professor, PhD of Philological Sciences, Faculty of Education – Bitola, violetajanuseva@gmail.com
3
Teaching Assistant, MEd of Pedagogy and Methodology of Teaching in Elementary Classroom, Faculty of Education –
Bitola, milena_pejcinovska@yahoo.com
4
Knowledge is not a one part term; it encompasses developments on cognitive, psycho-motor and socio-emotional plan. It
encompasses knowledge, skills, capabilities and other competencies. s. Poposki ,2005, p. 40
2

487

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

3. CHARACTERISTICS AND SPECIFICS OF THE TEACHING IN COMBINED CLASSES
In the pedagogical and didactic literature there are numerous definitions given with which an attempt
is being made to encompass the crucial characteristics of the combined classes, and in the paper the one
accepted is the one that has risen above in the consulted professional sources, according to which the combined
classes present age and pedagogical-developmental heterogeneous communities of students from two or more
grades in which at the same time one teacher works in one room. The combined classes most often are being
connected with small communities and rural areas where because of the small number of students from the same
age, they are being put into one class together with students from another grade, that are also of small number,
in a combined class. So, in the combined classes there can be students from pre-school grades up to fifth grade,
that is, the combined class can consist of two, three, four or even five grades, which is a very frequent
occurrence in our practice in the rural areas. According to the Law for elementary education5 act 41, in the
elementary school, a combined class can be put together, according to the rules, from students from first to third
grade with students from fourth or fifth grade or with students from sixth to ninth grade after consent is being
given from the person in-charge. According to the teachers, the combined classes have 5-10 students, but there
are also those that have 16-20 students.
Having this organization of the combined classes in mind, one of the most complex questions in regard
to the teaching in those classes is the organization of the work load, because in certain conditions, optimal
results have to be achieved, and in which the teacher plans and realizes two or more teaching curricula, (for each
grade he/she plans the contents, the outcomes, the specific outcomes, organizes the class etc.) so the time for
communication and interaction with the students is limited, and so the implementation of certain methods and
teaching techniques is made difficult (for example, the method of conversation and the method of group work).
From the other hand, the smaller number of students in a combined class enables greater implementation of the
individual approach with which the individual capabilities of each student are being valued, the students are
being trained to do individual work and individual studying, and units are being more often repeated and
systemized. (s. Vilotijević, p. 315). Another favorable aspect of the work in the combined classes is that they
contribute for a more wholesome integration of the children in the elementary education in the elementary
schools in the living area where the students live and with that they lower the migration from the rural area.
It is obvious that the planning and the realization of the whole teaching process in the combined classes
is very complex because of the fact that the basic methodological and didactic requirements must be fulfilled
and so the special needs and requirements of the work in this kind of classes have to be met. From the aspect of
our research problem, the time and attention that the teacher can dedicate to the formative assessment of the
students’ achievements is very relevant in this kind of classes, having in mind the complex nature of the whole
organization and realization of the teaching process in it. For example, in a combined class of four grades, the
teacher can realize a class of Macedonian language during the first class with the first graders, musical
education with the second graders, mathematics with the third graders and working with computers with the four
graders. If there is at least one student in each grade, the teacher has an average 10 minutes to dedicate to each
student. The question is what happens if there are, for example, four students per grade. In those 10 minutes, for
example, the teacher has to teach a new unit in all four grades and help students understand it. This concludes
that the teacher has very little time to be able to follow continuously students’ achievements and that, in contrast
to the attitudes of the teachers who state that giving feedback to students is a problem for the big number of
students, it can be seen that, even though they have a smaller number of students in their classes, giving
feedback is still not an easy thing to do. This is a good illustration that the continuity of the formative
assessment is of essential need for the students that are of younger age, because with them the mechanisms for
self-controls are not formed6, in these classes it cannot be realized completely (as in the “regular” classes)
because the teacher has very little time at their disposal for continuing follow-up of students’ achievements.
4. RESULTS, ANALYSIS OF THE DATA FROM THE QUESTIONNARIES FOR THE TEACHERS
AND FROM INFORMAL CONVERSATION WITH THE TEACHERS AND DISCUSSION
All of the teachers relate the formative assessment with continuous and developmental assessment,
which ensures support for the progressive changes that happen with them in the process of learning and support
for the teaching of the teacher. These data show that there is stability in the implementation of the formative
assessment even in the combined classes, which, on the other hand, shows to the fact that teachers have already
formed their attitudes about the effects of the implementation of the formative assessment, which influences
positively on the whole teaching process. Some teachers identify the formative assessment with descriptive
Zakon za osnovno obrazovanie, Služben vesnik na RM, br. 103/08, 19.8.2008, retrieved from
http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=829 on 1.6.2014
6
Poposki, 2005
5
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assessment, which represent a totally different concept (continuing follow-up of students’ achievements and
description with words of one or more indicators for those achievements for which a certain value is being
related, Poposki, 2005) and they think that that is an evaluation made for the trimester, midterm or end of the
year evaluation. The results show that some of the teachers consider that using numerical grades, a certain
competition is being made between students, and with the descriptive grades that is not the case, and here what
is questionable is whether this competition climate should be established in the lower grades.
The asked teachers from these classes confirmed the connection of the formative assessment with the
planning of the curricula, that is, they all plan the formative assessment in their yearly plans, in the unit’s plans
and in the daily plans, which represents a strong indicator for the stability of the concept of the formative
assessment and the realizations of the teachers that the incorporation of the formative assessment in the planning
of the curricula enlarges the quality of both the teaching of the teacher and the learning of the student and of the
whole teaching-learning process altogether. From the analysis of the questionnaires and the informal
conversation conducted with the teachers it can be seen that the difficulty in the planning of the formative
assessment is that the final outcome of the class is being put in question, that is the realization of the planned; in
that sense, the teachers do not have the time to relies the planned activities. The teachers use the formative
assessment in every class, and some of them use the formative assessment only when they have time. According
to them, the number of students in the combined classes is on average 8-10 students, so they do not have time to
continuously follow students’ achievements, which of course influences the quality of the teaching process.
They sometimes do not have time to teach the new unit that is prepared for that class, because of the activities
with the students from the other grades, so that is why they use the formative assessment when and if they have
time. One teacher who realizes teaching in 5 classes on 5 different subjects a day needs to prepare 10-25
different daily plans for a teaching class, which in these conditions imposes the need of adjusting the formative
assessment in the combined classes. According to the teachers, the planning is being made according to the
time, most often when planning the curricula in the combined classes an emphasis is being put on which
activities can be realized in connection to the activities in the other grades, and yet an account is being made for
the projected outcomes in contrast to the regular classes where the activities are being planned in relation of the
projected outcomes, which requires more professionalism on behalf of the teacher, change in the assessment
criteria, change of the concept of the formative assessment and adjustment with the characteristics of the
combined teaching process etc. This, to a great extent, is reflected in the realization of the teaching outcomes
projected for every grade.
From the questionnaires and the informal conversation with the teachers can be noted that the teachers
are very much aware of the connection of the formative assessment with the teaching outcome, from which, the
conclusion that teachers operationalize the teaching outcomes projected in the teaching curricula is reached and
that they individualize the approach towards the realization of the tasks, and also that they share the assessment
criteria with the students. This also shows that the necessary condition for effective and efficient formative
assessment is met, which, on a long run, influences the development and the quality of the teaching process. The
results of the questionnaires and from the informal conversation with the teachers show that in accordance to the
outcomes and criteria in such classes there are a great number of difficulties present. For example, if the teacher
is teaching in a class where there two grades with one student each, in which the one student is in the second
grade, and the other is in the third grade (for both grades from the class the teacher has to make a daily
preparation plan), if the one has an English class, and the other work with computers and if based on the
teaching curricula, the teacher has set, for example, 3 teaching outcomes for each of the lessons, then it is
obvious that the teacher won’t be able to realize all of the teaching outcomes and the final outcome of the lesson
would be a realization of only one of the projected teaching outcomes from the projected three. Also, for
example, if the teacher wants to realize a certain teaching content unit with practical examples (to take the
students from one grade to a store to see how they measure fruits), that wouldn’t be possible because that would
influence the other students that have other content to cover during the lesson. This, to a great extent, and very
seriously, influences the quality of both the teaching and the students’ learning.
The characteristics of the feedback from the teacher and the student, to a great extent, represent a
condition for effective and efficient formative assessment. The feedback is very important for the teacher
because with the help from it he/she gets different type of information on whose grounds he/she adjusts, that is,
modifies his/her teaching with the purpose to promote the teaching, students’ learning, that is, the quality of the
whole teaching curricula (for the modifications and the adjustments in the teaching curricula, s. Janusheva,
Pejchinovska, 2011). The results from the questionnaires and the informal conversation show that for all of the
teachers the feedback is an important segment of the teaching process and that all plan the mean, form and time
for the feedback, which, from its point of view, clearly points out to the awareness of the teachers that the
feedback presents a constituent of the formative assessment and of the teacher’s planning of the teaching
curricula and that the planned feedback points out to the teacher’s competencies in this segment of the teaching
process. The teaching in this kind of classes show serious deficit in relation of the feedback. Namely, if as an
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instrument for the formative assessment, the teacher for one of the grades has prepared a check-list for checking
students’ knowledge, and for the other oral feedback, as a result of the way of teaching, the teacher will not have
the time to give the needed feedback for each of the grades, he/she manages to give an oral feedback for
learning the vocabulary of the learned song, and does not have the time at all for the projected check-list for
acquired vocabulary in the other grade. Some teachers think that the feedback given in the form of short
commentary in the function of the formative assessment from some students is not being understood as a
motivation and focusing on work, and they think that that motivation is being achieved by giving numerical
grade. Teachers who teach in three, four or five grades have time only for oral feedback, and the written
feedback is being used occasionally, mostly when doing a test. Working with more grades is exhausting, and
that is also reflected in the quality of the feedback that the student gets so the teacher forms the feedback in a
kind of positive short commentary (excellent, good work, keep up etc.) which does not have the characteristics
of the effective and efficient feedback in terms of correctness, preventives, individuality, clarity, etc., and which
needs to contain the progressive developmental tendencies for the students. Teachers only have the time for a
group feedback for the same type of error, and very rarely for individual feedback. According to the teachers
their competencies are not in question but the lack of time. In regard to the feedback, it has to be mentioned that
the teachers who realize teaching in combined classes face the same difficulties that teacher in the so-called
regular classes face. Namely, because of the young age of the students, often happens the students not to
understand the feedback of the teacher as motivational and supportive, but most of the time as a threat that they
haven’t done a great job or what is required of them to do. With the students of younger age, the role of the
parents is great, because it happens for the feedback not to be understood, so they ask the teachers to write it in a
simpler way which causes for the lowering of its quality.
In regards to the organization of the classes and the forms of teaching, the data from the questionnaires
and the informal conversation with the teachers show that for this important segment in the combined classes
there are difficulties present. Namely, for example, in two grades, the students from one grade in the subject of
English language students need to acquire vocabulary for animals, and the other grade need to learn a short
poem, (one student per a grade), the teacher does not have a way to incorporate pair work and group work, if for
example, the purpose is to act out some dialogues and in that case the teacher has to be a member of the pair to
act out the dialogue. If it is possible to have pair work an group work, for example, while the students from one
grade act out the dialogues, the students from the other grades listen to the introductory part and wait for their
turn to come. After that, the work continues with the other grade, techniques and strategies are being realized
(mostly through games) for acquiring the vocabulary projected in the program. In the combined classes where
there are two grades this kind of work influences the introductory part of the lesson, the one grade listens to the
task the teacher giving instructions for the task to the other graders, in the case while they are working with
acknowledging the names of the animals, they have to listen the song that is meant for the other graders, which
influences the concentration of the students from the other grade and ruining their concentration, since instead of
doing their work, they have to listen to the teacher giving instructions. Only if the one grade has a lesson meant
for repetition and exercises, so at the very beginning of the lesson it gets working materials with work
instructions, only then can the teacher pay the needed attention to the introductory part of the lesson to the other
graders. In respect to this segment of the teaching process some teachers replace the lessons during the course of
a day or, if needed, the first lesson becomes second or third, based on the teacher’s judgment on how difficult is
the unit compared to the others or, compared to the teaching for a new unit in relation to a practice lesson. The
missed material from one lesson, for example can be learned in the additional classes which is being made
together with more grades. In this sense, the additional work with the students that are a part of this kind of class
requires further research and analysis.
It is a fact that the teachers have great experience and often can say that they do not need any kind of
instruments for assessing the students’ achievements because they have a great experience, and it is a fact that
that experience cannot be neglected. The experience of the teachers is very important, especially for the work in
combined classes, because it is from this experience that teachers know to which grade for which unit they have
to pay more attention for the students, and which unit does not require much help from them. The time that the
teacher spends with the students, also, enlarges the importance of the experience (one teacher teaches the both
grades for five years, and in that time the teacher has the enough time to get to know the students, their
character, their capabilities and habits, even though maybe this is harder if there are first graders)
In regards to the strategies and techniques for formative assessment, the teachers stated they use the
following most often: evidential and check lists, self-evaluation lists, joint peer evaluation, portfolio, teacherstudent and student-teacher feedback. This is a sign that beside all of the difficulties the teachers still incorporate
the formative assessment in the combined classes consisting of two grades. The teachers that teach three, four or
more grades, most of the times use the portfolio (which is being used more for the descriptive than for the
formative assessment).
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4. CONCLUSION
The analysis of the questionnaires and the informal conversation with the teachers from the combined
classes show that the formative assessment is still perceived as complex in its organization and realization and it
is the effective and efficient learning with the implementation of this assessment is en even more important
presupposition. Having in mind the fact that the number of students in the combined classes made from three to
four classes can reach up to 20 students, it is quite clear that the most important question when realizing the
teaching process is in regard to the time lacking for effective and efficient formative assessment, which in this
case is down to discontinuing and fragmented follow-up of the students’ achievements, and which is being
reflected on the whole quality of the educational process (the lack of time is reflected in the planning of the
formative assessment, realization of the planned outcomes of the teaching process, that is the purpose of the
curricula, the standards and the assessment criteria, the character of the feedback, the limitations of the use of
certain techniques and strategies for formative assessment, the limitations on the usage of certain forms of work
etc.). In the combined classes the work organization is complex because in the conditions of shortened time for
communication and interaction and in conditions of difficult usage of certain methods of work, optimal results
need to be achieved in the teaching and learning of students.
From the other hand, great deal of aspects from the analysis show that the teachers own competencies
in regard to the formative assessment, which is a significant prerequisite for a higher quality in the educational
work. In that sense, the analysis clearly shows that it requires further intensive work on the effective and
efficient formative assessment in the combined classes, from the aspect of the way of operationalization of the
teaching purposes and their incorporation with the individual capabilities of the students, for defining more
objective and more precise criteria on the bases of which there will be more optimal students’ achievements
assessment in a timely manner, for the way s in which feedback is given, for defining and optimal use of certain
strategies and techniques for formative assessment etc. with the sole purpose to ensure continuing follow-up of
students’ achievements and improving of the teaching and learning.
The findings from the analysis may not be able to give a very certain and complete representation of
the complex problem connected to the formative assessment in combined classes, but, for sure, are an indicator
for the current situation in the teaching practice in relation to its complex organization and realization in the
combined classes and the quality of the teaching process. The findings are very important starting points for
further research of this complex problematic in the sense of planning and realizing the effective and efficient
formative assessment in the combined classes.
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LİSE ÖĞRENCİLERİNDE SANAL ZORBALIĞA DUYARLIK VE SANAL MAĞDURİYET
DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN CYBERBULLYING SENSIBILITY AND
CYBER VICTIMIZATION LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS

Şenay Sezgin Nartgüna, Sümeyra Dilek Uylasb, Sefer Yerlikayac
Özet
Bu araştırmanın amacı, Anadolu Lisesi öğrencilerinde sanal zorbalığa duyarlık ve sanal mağduriyet düzeyleri arasındaki
ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini; 2013-2014 eğitim ve
öğretim yılı Sakarya İli Hendek merkez ilçesi genelinde 1917 Anadolu Lisesi öğrencisi oluştururken, örneklemi tesadüfi
örnekleme yöntemi ile seçilmiş 439 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada verileri toplamak için, üç bölümden oluşan
Tanrıkulu, Kınay ve Arıcak (2011) tarafından geliştirilen “Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Ölçeği” ve Arıcak, Tanrıkulu
ve Kınay (2012) tarafından geliştirilen ‘’Siber Mağduriyet Ölçeği’’ kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS for Windows
21.0 programı kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin analizinde Kolmogorov- Smirnov, ortalama, frekans, yüzde, standart
sapma, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis ve Spearman Rho korelasyon testleri kullanılmıştır. Değerler incelendiğinde
sanal zorbalığa duyarlık ve sanal mağduriyet düzeyleri arasında negatif yönde ve çok düşük bir ilişkinin olduğu
saptanmıştır. Ayrıca araştırmanın değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulgusu elde edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Sanal zorbalığa duyarlık, sanal mağduriyet, lise öğrencisi
Abstract
The purpose of this research is to analyze the relationship between cyberbullying sensibility and cyber victimization levels
of Anatolian high school students. The correlational research model was used in this study. The population of the study
consists of 2013-2014 education year and 1917 Anatolian high school students in Hendek,Sakarya and 439 students were
selected via random sampling method. In the study “The scale of sensibility related to Cyberbullying” which has there
parts and developed by Tanrıkulu,Kınay and Arıcak (2001) and “The scale of Cyber Victimization” hich was developed by
Arıcak, Tanrıkulu and Kınay (2012 ) were used to collect the data. The data of the research were analyzed by using SPSS
for Windows 21.0 programme. For analyzing the data Kolmogororv Simirnov, mean, frequency, percentage, standard
deviation, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis and Sperman Rho correlation tests were used. When the values were
analyzed, it was determined that there is low and negative relation between cyberbullying sensibility and cyber
victimization levels. And also it was obtained that there was statistically meaningful difference in variables of the study.
Keywords: Cyberbullying sensibility, cyber victimization, high school student

GİRİŞ
Günümüzde dijital iletişimin çok yoğun ve küresel olmasına karşılık değişik toplumlarda etkilerinin farklı
olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca bilgiye kolay ulaşma yolu olan internetin de değişik çocuk ve genç
gruplarında farklı etkiler ve etkileşimler yaptığı olumlu ve olumsuz görünen taraflar ile kaynaklar ışığında ele
alınmıştır (Tüzün, 2002). Bilgi ve iletişim teknolojilerin ürünleri olan bilgisayar ve internet, bireylere bilgiye
erişim ve iletişim anlamında geniş bir özgürlük sağlamaktadır. (Odabaşı, Kabakçı ve Çoklar, 2007). Bilgi ve
iletişim teknolojileri sağladığı sayısız faydanın yanı sıra bazı olumsuzlukların yaşanmasına da aracı olmaktadır.
Bu olumsuzluklardan birisi okullarda zaten bir sorun olan Sanal zorbalık ya da elektronik zorbalık olarak
adlandırılan akran zorbalığına yeni bir boyut katmasıdır (Baker ve Kavşut, 2007). İnternet gençlere zengin bilgi
ve fırsat sağlamasına rağmen, potansiyel riskler ve tehlikeler vardır (Mitchell, Ybarra ve Finkelhor, 2007).
İnternetin eğitim-öğretim başta olmak üzere pek çok alanda sağladığı yararlar tartışılmazdır. Bununla birlikte
her teknolojik gelişmede yaşandığı gibi görünen yararların yanı sıra teknolojinin kötüye kullanılmasından
kaynaklanan sorunlar da ortaya çıkmaktadır. İnternet, cep telefonu, kısa mesaj servisi gibi iletişim araçları
günlük yaşamı kolaylaştırmalarını yanında kötü niyetli kullanıcıların ellerinde diğer insanlara zarar veren
araçlara dönüşmektedir. Bu araçlarla yapılan zararlı eylemler sanal zorbalık olarak tanımlanmıştır (Arıcak,
2009; Özdemir ve Akar, 2011).
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Sanal zorbalık, uluslararası literatürde genel olarak “diğer kişilere zarar vermek amacıyla, bir birey ya da grup
tarafından, elektronik posta, cep telefonu, çağrı cihazı, kısa mesaj servisi ve web siteleri gibi bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanımını içeren; kasten, tekrarlayıcı bir şekilde ve düşmanca davranışları destekleyen
davranışlar” şeklinde tanımlanmaktadır (Arıcak, 2009). Zorbalığın, zorba davranışlarda bulunan, zorba
davranışlara maruz kalan (kurban) ve zorba davranışlara şahit olan öğrencilerin kişilik özelliklerini ve ileriki
yaşamlarındaki toplumsal ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirtmektedirler (Şahin vd. , 2010). Sanal zorbalığın
mağdurlar üzerindeki etkileri dikkate alındığında, sanal zorbalığın çok ciddi psikolojik etkilere neden olduğu
görülmekle beraber ortaya çıkan bu olumsuz etkiler, sanal zorbalığın her yönüyle araştırılması gerekliliğini
ortaya koymaktadır (Bavlı ve Pamuk, 2013). Sanal zorbalığın ciddi psikolojik etkilerinden korunmak ve ortaya
çıkan olumsuzlukları en aza indirmek için mağdurların sanal zorbalığa duyarlı olmaları gerekmektedir. Sanal
mağdurlardan duyarlılar olarak nitelenenler tehdit edici durum veya uyaranlar karşısında aşırı uyanık olmaya
çalışırlar. Bu bireyler sürekli çevrelerini gözden geçirerek olası tehdit uyaranlara karşı bunları tanıma ve
bunların kendilerini incitmesine olanak vermemek için tepki gösterme durumundadırlar (Bayezid, 2000).
Sanal zorbalık eylemlerinin ortadan kaldırılabilmesi veya daha iyimser bir bakış ile en az düzeye
indirgenmesinde okul bağlamında farklı paydaşların bilgi ve duyarlılık düzeyi büyük önem kazanmaktadır.
Benzer bir şekilde alan yazındaki ilgili çalışmalar sanal zorbalık ile başa çıkmada öğretmenlerin farkındalık
düzeyleri ve duyarlı olmaları gerektiğine dikkat çekmektedir (Agatston, Kowalski ve Limber, 2007; Akbulut ve
Erişti, 2011; Baker ve Kavşut, 2007; Özdemir ve Akar, 2011; Şahin vd. 2010 akt. Gezgin ve Çuhadar, 2012). Bu
bağlamda Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, Anadolu Lisesi öğrencilerinde sanal zorbalığa duyarlık ve sanal
mağduriyet düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap
aranmıştır.
1.
2.

3.

Lise Öğrencilerinin Sanal Zorbalığa Duyarlık ve Sanal Mağduriyet Düzeyleri Nedir?
Lise Öğrencilerinin Sanal Zorbalığa Duyarlık ve Sanal Mağduriyet Düzeylerine ilişkin bağımsız
değişkenlere (cinsiyet, sınıf, internet kullanımı süresi, kullanılan siteler, ekonomik durum, duygu
düzeyi) göre görüşlerinde fark var mıdır?
Lise Öğrencilerinin cinsiyetlerine göre Sanal Zorbalığa Duyarlık ve Sanal Mağduriyet Düzeylerine
ilişkin görüşleri arasında bir ilişki var mıdır?
YÖNTEM

Araştırmanın Modeli
Araştırmanın modelini tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli oluşturmaktadır. İlişkisel tarama modelleri
iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını veya derecesini belirlemeyi amaçlayan
araştırma modelleridir. İlişkisel tarama modeli gerçek bir neden-sonuç ilişkisi vermemekle birlikte bir
değişkendeki durumun bilinmesi halinde ötekinin kestirilmesine olanak sağlamakta (Karasar, 2006) ve bir
grubun özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlanmaktadır (Büyüköztürk, 2009).
Çalışma Evreni
Araştırmanın çalışma evreni; 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı Sakarya İli Adapazarı Hendek İlçesi genelinde
dört Anadolu lisesinde öğrenim gören 1917 öğrenci oluştururken örneklemi, tesadüfi örnekleme yöntemi ile
seçilmiş 439 öğrenci oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Tüm okullara dağıtılan 560 anketten 486’ sı (% 86,78) geri dönmüş, geri dönen anketlerden 12’ si (% 2,14) boş,
76’ sı (13,57) hatalı doldurulmuştur. Boş ve hatalı olanlar ayrılarak, 439’u (% 78,39) kullanılmıştır. Örnekleme
giren öğretmenler yansız olarak seçilmiş olup, çalışma Sakarya İli Hendek Merkez İlçesi ile sınırlandırılmıştır.
Tanrıkulu, Kınay ve Arıcak (2011) tarafından geliştirilen sanal zorbalık duyarlılığı ölçeği 14 madde ve tek
faktörden oluşmaktadır. Bu araştırmada ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı α=.77 ‘dır. Ölçekteki sorular “Evet”
seçeneği 3 puan, “Bazen” seçeneği 2 puan, “Hayır” seçeneği 1 puan olacak şekilde hesaplanmıştır. Ölçekten
elde edilecek maksimum puan 42, en düşük puan ise 14’tür (Evet= 2.33 – 3.00, Kararsızım= 1.67 – 2.32, Hayır=
1.00 – 1.66).
Arıcak, Tanrıkulu ve Kınay (2012) tarafından geliştirilen “Sanal Mağduriyet” ölçeğin yapı geçerliliği açımlayıcı
faktör analizi ile incelenmiş olup, ölçeğin tek faktörlü bir yapı sergilediği görülmüştür. Bu araştırmada ölçeğin
Cronbach Alpha katsayısı α= .86 olarak ölçülmüştür. Ölçek, 24 maddeden oluşmakta olup ikili (Hayır, Evet)
skala üzerinden yanıtlanmaktadır. “Hayır” bir puan olarak, “Evet” yanıtı ise iki puan olarak
değerlendirilmektedir. Böylece ölçekten alınabilecek en düşük puan 24, en yüksek puan ise 48 olmaktadır.
Puanların yükselmesi sanal mağdur olma durumunun yüksekliğine işaret etmektedir.
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Verilerin Çözümlenmesi
Araştırma verileri SPSS for Windows 21.0 programı kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen verilere hangi
testlerin uygulanacağını belirlemek amacıyla uygulanan Kolmogorov Smirnov testi sonucuna göre verilerin
normal dağılım göstermediği (p< .05) bulunmuştur. Bu nedenle verilerin analizi için non-parametrik testler
uygulanmıştır. Verilerin analizinde ortalama, frekans, yüzde, standart sapma, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis
ve Spearman Rho korelasyon testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde öğretmenlerin “Lise Öğrencilerinde Sanal Zorbalığa Duyarlık” ve “Sanal
Mağduriyet” ölçeklerine verdikleri yanıtlar doğrultusunda yapılan analiz sonuçları değerlendirilmiştir. Lise
öğrencilerinin sanal zorbalığa duyarlık ve sanal mağduriyet düzeyleri arasındaki ilişkiye ilişkin görüşleri Tablo
1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Lise Öğrencilerinin Sanal Zorbalığa Duyarlık ve Sanal Mağduriyet Düzeylerine İlişkin Görüşleri
Ölçek

N

Sanal Zorbalığa Duyarlık
Ölçeği

439

2,3863

,42395

Sanal Mağduriyet Ölçeği

439

1,1377

,17234

S.S.

Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin sanal zorbalığa duyarlık ölçeğine ilişkin algıları =2,38 ortalama ile “evet”,
sanal mağduriyet ölçeğine ilişkin algıları ise =1, 13 ortalama ile “hayır” düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu
bulgular yorumlandığında araştırmanın yürütüldüğü lise öğrencilerinin kendilerini sanal zorbalığa duyarlı
hissettikleri ve sanal mağdur olmadıkları sonuçlarına ulaşılmaktadır.
Kişisel Değişenlere Yönelik Öğrenci Görüşleri
Tablo 2. Lise Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre Sanal Zorbalığa Duyarlık ve Sanal Mağduriyet
Düzeylerine ilişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları
Ölçek
Sanal Zorbalığa
Duyarlık
Sanal Mağduriyet

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Kadın
Erkek
Toplam

N
223
216
439
223
216
439

SO
237,47
201,97

ST
52955,00
43625,00

U
20189.000

p
.003

216,71
223,40

48326,00
48254,00

23350.000

.574

Tablo 2 incelendiğinde cinsiyet değişkeninin sanal zorbalığa duyarlık ölçeğine ilişkin öğrenci görüşlerinde
anlamlı fark ortaya çıkardığı görülmektedir (p<0,05). Yapılan analiz sonucunda sıralar ortalaması puanları
karşılaştırıldığında kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre sanal zorbalığa daha duyarlı oldukları görülmektedir.
Bu sonuç kız öğrencilerin toplumdaki rollerinden kaynaklanıyor olabilir. Cinsiyet değişkeni sanal mağduriyet
ölçeğine ilişkin öğrenci görüşlerinde ise anlamlı bir fark ortaya çıkarmamıştır (p>0.05). Kadın ve erkek
öğretmenler birbirine benzer görüşlere sahiptirler. Bu sonuca göre cinsiyet değişkeninin sanal mağduriyet
ölçeğine ilişkin öğrenci görüşlerinde etkili bir değişken olmadığı görülmektedir. Sanal mağduriyetin cinsiyete
göre farklılaşmamasının nedeni ise sanal zorbaların cinsiyet ayrımı yapmamalarından kaynaklanabilir.
Tablo 3. Lise Öğrencilerinin Sınıf Değişkenine Göre Sanal Zorbalığa Duyarlık ve Sanal Mağduriyet
Düzeylerine ilişkin Kuruskal Wallis Testi Sonuçları
Ölçek ve Boyutları
Sanal Zorbalığa
Duyarlık
Sanal Mağduriyet

Sınıf

N

SO

SD

χ2

p

Fark

9
10
11
12
9
10
11
12

112
107
110
110
112
107
110
110

244,01
215,66
223,09
196,69
206,11
201,35
239,59
232,70

3

7.943

.047

9-12

3

7.664

.053

_

Tablo 3 incelendiğinde sınıf değişkeninin sanal zorbalığa duyarlık ölçeğinde anlamlı fark oluşturduğu
görülmektedir. Farkın kaynağına ulaşmak için ikili gruplar halinde yapılan Mann- Whitney U testi sonuçlarında
farkın (χ2 (sd=3,n=439)= 7.943, p<.05) ise 9-12 grupları arasında bulunduğu görülmektedir. Bu sonuca göre 9.
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sınıf öğrencileri 12. Sınıf öğrencilerine göre sanal zorbalığa daha duyarlıdır denilebilir. Bu bulgunun sebebi 9.
sınıf öğrencilerinin okula uyum ve çevreyi tanıma sürecinde olduklarından daha duyarlı davranmaları olabilir.
Sanal mağduriyet ölçeğinde ise sınıf değişkeninin anlamlı farklılık oluşturmadığı görülmektedir. Bu bulgu sanal
zorbalık ve mağduriyetin sınıf seviyesine göre değişmemesinden kaynaklanıyor olabilir.
Tablo 4. Lise Öğrencilerinin İnternet Kullanımı Süresine Göre Sanal Zorbalığa Duyarlık ve Sanal
Mağduriyet Düzeylerine ilişkin Kuruskal Wallis Testi Sonuçları
Ölçek ve Boyutları

Sınıf

N

SO

SD

χ2

p

Fark

Sanal Zorbalığa
Duyarlık

Hiç girmiyorum
Nadiren
Haftada 1-3
Haftada 4-6
Hergün

4
95
80
59
201

164,13
209,18
219,29
240,30
220,55

4

2.993

.559

_

Sanal Mağduriyet

Hiç girmiyorum
Nadiren
Haftada 1-3
Haftada 4-6
Hergün

4
95
80
59
201

247,13
180,17
211,63
227,84
239,31

4

15.342

.004

2-4
2-5

Tablo 4 incelendiğinde internet kullanımı değişkeninin sanal zorbalığa duyarlık ölçeğinde anlamlı fark
oluşturmadığı, sanal mağduriyet ölçeğinde ise internet kullanımı değişkeninin anlamlı farklılık oluşturduğu
görülmektedir. Farkın kaynağına ulaşmak için ikili gruplar halinde yapılan Mann- Whitney U testi sonuçlarında
farkın (χ2 (sd=3,n=439)= 15.342, p<.05) ise 2-4 ve 2-5 grupları arasında bulunduğu görülmektedir. Bu
sonuçlara göre lise öğrencilerinden interneti nadiren kullananlar haftada 4-6 defa ve hergün kullananlara göre
daha az mağdurdur denilebilir. Sanal zorbalığa duyarlık ölçeğinde ise internet kullanımı değişkeninin anlamlı
farklılık oluşturmadığı görülmektedir.
Tablo 5. Lise Öğrencilerinin Kullanılan Siteler Göre Sanal Zorbalığa Duyarlık ve Sanal Mağduriyet
Düzeylerine ilişkin Kuruskal Wallis Testi Sonuçları
Ölçek
Sanal Zorbalığa
Duyarlık

Sanal Mağduriyet

Siteler

N

SO

SD

χ2

p

Fark

Sosyal paylaşım
Eğitim, ödev
Sohbet
Oyun
Forum
Sosyal paylaşım
Eğitim, ödev
Sohbet
Oyun
Forum

331
78
5
24
1
331
78
5
24
1

215,60
221,95
256,00
269,25
164,00
224,41
195,42
316,10
225,35
68,50

4

2.993

.559

_

4

7.960

.093

_

Tablo 5 incelendiğinde kullanılan siteler değişkeninin hem sanal zorbalığa duyarlık hem de sanal mağduriyet
ölçeklerinde anlamlı fark oluşturmadığı görülmektedir.
Tablo 6. Lise Öğrencilerinin Ekonomik Durumlarına Göre Sanal Zorbalığa Duyarlık ve Sanal
Mağduriyet Düzeylerine ilişkin Kuruskal Wallis Testi Sonuçları
Ölçek
Sanal Zorbalığa
Duyarlık
Sanal Mağduriyet

Ekonomik durum

N

SO

SD

χ2

p

Fark

Düşük
Orta
Yüksek
Düşük
Orta
Yüksek

23
372
44
23
372
44

200.43
221.93
213.92
236.65
213.63
265.16

2

.736

.692

_

2

7.174

.028

2-3

Tablo 6 incelendiğinde ekonomik durum değişkeninin sanal zorbalığa duyarlık ölçeğinde anlamlı fark
oluşturmadığı, sanal mağduriyet ölçeğinde ise ekonomik durum değişkeninin anlamlı farklılık oluşturduğu
görülmektedir. Farkın kaynağına ulaşmak için ikili gruplar halinde yapılan Mann- Whitney U testi sonuçlarında
farkın (χ2 (sd=2,n=439)= 7.174, p<.05) ise 2-3 grupları arasında bulunduğu görülmektedir. Bu sonuca göre
ekonomik durumu yüksek olan ailelerin çocukları sanal mağduriyete ekonomik durumu orta olan öğrencilere
göre daha fazla uğramaktadır denilebilir.
Tablo 7. Lise Öğrencilerinin Duygu Değişkenine Göre Sanal Zorbalığa Duyarlık ve Sanal Mağduriyet
Düzeylerine ilişkin Kuruskal Wallis Testi Sonuçları
Ölçek

Duygu

N

495

SO

SD

χ2

p
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Sanal Zorbalığa Duyarlık

Mağduriyet

Mutluluk
Üzüntü
Öfke
Korku

279
87
65
8

215.42
232.91
221.84
224.25

3

1.290

.731

_

Mutluluk
Üzüntü
Öfke
Korku

279
87
65
8

200.48
256.53
252.00
243.31

3

18.920

.000

1-2
1-3

Tablo 7 incelendiğinde duygu değişkeninin sanal zorbalığa duyarlık ölçeğinde anlamlı fark oluşturmadığı, sanal
mağduriyet ölçeğinde ise duygu değişkeninin anlamlı farklılık oluşturduğu görülmektedir. Farkın kaynağına
ulaşmak için ikili gruplar halinde yapılan Mann- Whitney U testi sonuçlarında farkın (χ2 (sd=3,n=439)= 18.920,
p<.05) ise 1-2 ve 1-3 grupları arasında bulunduğu görülmektedir. Yani gün içerisinde kendisini üzüntülü ve
öfkeli hisseden öğrenciler kendilerini mutlu hisseden öğrencilere göre daha fazla sanal mağdurdur denilebilir.
Tablo 8. Lise Öğrencilerinin Sanal Zorbalığa Duyarlık ve Sanal Mağduriyet Düzeyleri Arasındaki
İlişkiye Yönelik Görüşleri Arasındaki İlişki Dağılımı
Ölçek
1
2
1. Sanal zorbalığa duyarlık
r
1
2. Sanal mağduriyet
r
-,79
1
p>.05

Tablo 8 incelendiğinde “Sanal Zorbalığa Duyarlık” ve “Sanal Mağduriyet” ölçekleri arasında negatif yönlü ve
çok düşük bir ilişkinin (r= -.79) olduğu ancak bu ilişkinin anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmektedir.
Yani lise öğrencileri sanal zorbalığa duyarlık ve sana mağduriyet düzeyleri arasındaki ilişkinin anlamlı düzeyde
olmayacak kadar düşük olduğunu ifade etmişlerdir. Bu sonuç değerlendirildiğinde öğrendilerin sanal zorbalığa
duyarlılık düzeylerinin mağduriyet oranlarını etkilemediği sonucuna ulaşılmaktadır. Öğrenciler sanal zorbalığa
ne kadar duyarlı olursa olsunlar sanal mağduriyetten kurtulamamaktadır denilebilir. Ya da bu araştırmanın
yürütüldüğü okullarda öğrenciler kendilerini sanal mağdur hissetmedikleri için sanal mağduriyet ile sanal
zorbalığa duyarlık ölçekleri arasında ilişki çıkmamış olabilir. Bu çalışma sanal mağduriyetin yaşandığı okullarda
yürütülürse saha sağlıklı sonuçlara ulaşılabilir.
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmanın amacı, Anadolu Lisesi öğrencilerinde sanal zorbalığa duyarlık ve sanal mağduriyet düzeyleri
arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda ulaşılan sonuçlar şunlardır:Bulgular
değerlendirildiğinde öğrencilerin sanal zorbalığa duyarlık ölçeğine ilişkin algılarının =2,38 ortalama ile “evet”,
sanal mağduriyet ölçeğine ilişkin algılarının ise =1, 13 ortalama ile “hayır” düzeyinde olduğu görülmektedir.
Bu sonuç araştırmanın yürütüldüğü lise öğrencilerinin kendilerini sanal zorbalığa duyarlı hissettikleri ve sanal
mağdur olmadıkları anlamına gelmektedir. Gezgin ve Çuhadar (2012) yaptıkları çalışmada Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin sanal zorbalığa ilişkin duyarlılık düzeylerinin yüksek
olduğunu ifade etmektedirler.
Lise öğrencilerinin kişisel değişkenlerine yönelik görüşleri incelendiğinde ise cinsiyet değişkeninin sanal
zorbalığa duyarlık ölçeğine ilişkin öğrenci görüşlerinde anlamlı fark ortaya çıkardığı görülmektedir. Yapılan
analiz sonucunda kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre sanal zorbalığa daha duyarlı oldukları görülmektedir.
Bu bulgunun sebebi kız öğrencilerin toplumsal olarak kendilerini daha fazla korumaları gerektiği inancına sahip
olmasından kaynaklanıyor olabilir. Eroğlu ve Peker (2011)’ de kız öğrencilerin sanal zorbalığın bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanılarak meydana geldiğini bildikleri için olumsuz davranışlardan korunmak için tedbir
aldıklarını belirtmişlerdir. Cinsiyet değişkeni sanal mağduriyet ölçeğine ilişkin öğrenci görüşlerinde ise anlamlı
bir fark ortaya çıkarmamıştır. Kadın ve erkek öğretmenler birbirine benzer görüşlere sahiptirler. Bu sonuca göre
cinsiyet değişkeninin sanal mağduriyet ölçeğine ilişkin öğrenci görüşlerinde etkili bir değişken olmadığı
görülmektedir. Erdur-Baker ve Kavşut (2007) ise erkek öğrencilerin daha fazla sanal zorbalığa maruz
kaldıklarını belirtmişlerdir. Özdemir ve Akar (2011) ve Topçu (2008)’ da sanal mağdur olma ile cinsiyet
arasında bir ilişki olmadığını belirtmişlerdir.
Sınıf değişkeninin ise sanal zorbalığa duyarlık ölçeğinde anlamlı fark oluşturduğu görülmektedir. Bu sonuca
göre 9. Sınıf öğrencileri 12. Sınıf öğrencilerine göre sanal zorbalığa daha duyarlıdır denilebilir. Bu bulgu
değerlendirildiğinde 9. Sınıf öğrencilerinin 12. Sınıf öğrencilerine göre okula uyum süreci yaşadıkları için daha
korumacı bir tutum sergiledikleri ve dolayısı ile sanal zorbalığa daha duyarlı oldukları söylenebilir. Sanal
mağduriyet ölçeğinde ise sınıf değişkeninin anlamlı farklılık oluşturmadığı görülmektedir. Özdemir ve Akar’ın
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(2011) araştırmalarında sınıf düzeyinin sanal mağdur olma üzerinde farklılaştırıcı bir etki göstermediği
görülmüştür.
İnternet kullanımı değişkeninin sanal zorbalığa duyarlık ölçeğinde anlamlı fark oluşturmadığı, sanal mağduriyet
ölçeğinde ise anlamlı farklılık oluşturduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre lise öğrencilerinden interneti
nadiren kullananlar haftada 4-6 defa ve her gün kullananlara göre daha az mağdurdur denilebilir. Bu bulgu
değerlendirildiğinde interneti daha sık kullanan öğrencilerin daha fazla mağduriyet yaşadıkları ifade edilebilir.
Sanal zorbalığa duyarlık ölçeğinde ise internet kullanımı değişkeninin anlamlı farklılık oluşturmadığı
görülmektedir. Özdemir ve Akar (2011) yaptıkları araştırmada bu araştırmanın aksine lise öğrencilerinin
internette kalma süreleri ile sanal zorba kurbanı olmaları arasında bir ilişki olmadığını belirtmişlerdir.
Kullanılan siteler değişkeninin hem sanal zorbalığa duyarlık hem de sanal mağduriyet ölçeklerinde anlamlı fark
oluşturmadığı görülmektedir. Araştırmada kullanılan siteler değişkeni incelendiğinde öğrencilerin %75,3’ ünün
sosyal paylaşım sitelerini kullandıkları görülmektedir. Başka bir araştırmada öğrencilerin sosyal medya sitelerini
kullanma sıklığına baktığımızda, %57.3’ünün her gün bir kere veya daha fazla sosyal medya sitelerini kullandığı
görülmektedir (Otrar ve Ökte, 2014). Ekonomik durum değişkeninin sanal zorbalığa duyarlık ölçeğinde anlamlı
fark oluşturmadığı, sanal mağduriyet ölçeğinde ise anlamlı farklılık oluşturduğu görülmektedir. Bu sonuca göre
ekonomik durumu yüksek olan ailelerin çocukları ekonomik durumu orta olan öğrencilere göre sanal
mağduriyete daha fazla uğradıkları söylenilebilir. Bu bulgunun sebebi ekonomik durumu yüksek olan
öğrencilerin interneti kullanabilme imkanlarının daha fazla olmasından kaynaklanıyor olabilir.
Son olarak duygu değişkeninin sanal zorbalığa duyarlık ölçeğinde anlamlı fark oluşturmadığı, sanal mağduriyet
ölçeğinde ise anlamlı farklılık oluşturduğu görülmektedir. Yani gün içerisinde kendisini üzüntülü ve öfkeli
hisseden öğrenciler kendilerini mutlu hisseden öğrencilere göre daha fazla sanal mağdurdur denilebilir. Ya da
sanal mağduriyeti daha fazla yaşayan öğrencilerin daha az yaşayan öğrencilere göre gün içerisinde daha fazla
üzüntü ve öfke duygularını hissettikleri söylenebilir. Alanda yapılan araştırmalarda bu sonucu desteklemektedir.
Öğrenciler sanal zorbalığa maruz kaldıklarında öfke, üzüntü ve intikam duyguları artmaktadır (Yaman ve Peker,
2012). Şahin ve diğ., (2010) öğrencilerin sanal zorbalığa maruz kaldıklarında öfke, nefret, üzüntü ve intikam
duyguları hissettiklerini ifade etmişlerdir.
Ölçekler arası ilişkiler incelendiğinde “Sanal Zorbalığa Duyarlık” ve “Sanal Mağduriyet” ölçekleri arasında
negatif yönlü ve çok düşük bir ilişkinin (r= -.79) olduğu ancak bu ilişkinin anlamlı bir farklılık oluşturmadığı
görülmektedir. Yani lise öğrencileri sanal zorbalığa duyarlık ve sana mağduriyet düzeyleri arasındaki ilişkinin
anlamlı düzeyde olmayacak kadar düşük olduğunu ifade etmişlerdir.
Yıldan yıla değişim ve gelişim gösteren okullarımızda hedeflenen kazanımlara ulaşmak için öğrencilerin
psikolojik durumlarının da göz ardı edilmediği bir eğitim sistemi var olmalıdır. Okullarda öğrencilerin
psikolojik durumlarının iyi olması için sanal mağduriyet düzeylerinin de en aza indirilmesi gerekmektedir.
Öğrencilere sanal zorbalık hakkında bilgi verilerek onlarda sanal zorbalığa duyarlılık geliştirilebilir. Bu
araştırmada sanal zorbalığa duyarlılık ile sanal mağduriyet arasında çok düşük bir ilişki olsa bile bu araştırma
sanal mağduriyetin daha fazla yaşandığı okullarda yürütülürse sanal zorbalığa duyarlık ve sanal mağduriyet
arasındaki ilişki ile ilgili daha sağlıklı sonuçlara ulaşılabilir.
Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:
İnterneti kullanma oranıyla sanal mağduriyet oranının doğru orantılı olduğu göz önüne alınarak öğrencilerin
sanal zorbalığa duyarlılıkları okullarda bilişim konularında eğitim verilerek arttırılabilir. Sanal mağduriyeti daha
fazla yaşayan öğrenciler daha az yaşayan öğrencilere göre gün içerisinde daha fazla üzüntü ve öfke duygularını
hissettiklerinden okullardaki rehberlik öğretmenleri öğrencilerin duygu durumlarını değerlendirerek sanal
mağduriyet yaşayan öğrencilere yardımda bulunabilirler. Bu araştırmanın yürütüldüğü okullarda öğrenciler
kendilerini sanal mağdur hissetmedikleri için sanal mağduriyet ve sanal zorbalığa duyarlık ölçekleri arasında
ilişki çıkmamış olabilir. Bu çalışma sanal mağduriyetin yaşandığı okullarda yürütülerek daha sağlıklı sonuçlara
ulaşılabilir.
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THE SIGNIFICANCE OF CONTINUAL ENHANCEMENT OF TEACHERS’ SKILLS AT
RESEARCH PROCEDURES APPLICATION IN PRIMARY EDUCATION
Milena PEJČINOVSKA1, Jove Dimitrija TALEVSKI2, Violeta JANUŠEVA3
Abstract
Schools developmental curricula have to respond to the necessity for continuous skill enhancement with teachers,
particularly in the sphere of such a highly complex segment as the teaching methods and methodology training of teachers
on research procedures application and their methodological modelling is in the pursue of the goal of imbedding the
concept of learning via research as a daily activity of pupils.
In this sense, the objective set in this paper is to highlight the significance and the role of the research procedures4 in the
educational and character-building process and the importance of teachers’ skills enhancement for the said procedures to be
effectively applied.
Key words: research procedures, skill enhancement of teachers, active learning

1. INTRODUCTION
Teachers’ skills enhancement is the most significant segment of a comprehensive and systematic
reform5 in the educational process due to which, schools in their developmental curricula have to bear in mind
the necessity for a permanent teaching skills enhancement of the teachers, as a continual process which in fact is
never to stop. Therefore, by organizing courses for permanent teaching skills enhancement, which would
directly reflect on the teaching in class in all segments of the education, the institutions of Republic of
Macedonia competent for these issues, that is the Ministry of Education and the Beuerau of Education
Development, show serious efforts in putting the permanent teaching skills enhancement into effective
realization in the Republic of Macedonia. The steps taken thus reflect the vision of an education as a crucial
segment and support column of every modern society the goal of which is an education founded upon its own
specific values, i.e. an educational system compatible with those of the highly developed countries; education
which will be recognizable by the spirit of the European and world trends.
In line with these trends, corresponding methodological approaches as well as teaching methods and
didactics competences of teachers are extremely significant in the implementation of the primary education
teaching process in R.M., which will make the active learning effective and lead to development of practical
competencies of students. Thus, it is the foundation of the idea of making a programme for training teaching
staff in primary schools who will effectively apply research procedures (further in the paper – RPs) in class and
ensure students’ active participation both in class and when learning by the RPs application6. The program
contents reflect the tendencies to promote all segments of the teaching process and the efforts to continue the
process of teachers’ professional development by didactic-methodological class modelling and application of
research techniques. In that sense, this paper is an attempt to emphasize the significance of the practical
implications of the Learning Through Research Programme conducted within the Macedonian project
Modernization of Education, as part of the teachers’ permanent specialization for acquiring and widening the
teachers’ knowledge and competencies in RPs effective application in class. The attitudes of teachers in the
initial phase of the project indicated that they still needed methodological development and enhancement of
skills in RPs application when teaching; this condition resulted primarily from the fact that the educational
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background of most of the teachers did not include methodology research courses nor any course in learning and
teaching strategies, and secondarily from other system and program failures and flaws.
2. RESEARCH METHODOLOGY
To meet the objectives, empirical research of a descriptive nature has been applied. This paper presents
the qualitative analysis of teachers’ standpoints and views regarding the significance of the Learning through
Research Training Programme in improving the educational practice. The research procedures and instruments
used in the data collection are these: survey with a survey questionnaire – conducted twice within each of the
training workshop, and unstructured interview.
The sample of the research consisted of 87 class and subject teachers from seven elementary schools
from R.M.7. The analysis of the questions given in the survey questionnaire and in the informal interviews with
the teachers is supposed to obtain us with a true state of affairs regarding the benefits of the teaching skills
enhancement of the said type; the results obtained this way may latter serve for future research in this field.
3. THE CONCEPT AND AN OUTLINE OF THE PROGRAMME LEARNING THROUGH RESEARCH
Teaching by means of RPs entails a set of corresponding procedures which have research
characteristics and enable the teacher to purposefully navigate students’ learning, who have to find a solution to
the set problem. The aim of the said is to make the learning process effective by active involvement of students.
Therefore, RPs, are an essential segment of the research process8. In the sense of methodology of the teaching
practice, an individual use of RPs is more frequent with the younger students9. RPs for class use that teachers
were trained to are: class observation, class survey and interviews, and case study of classes10.
Learning through research (LTR) is an approach in learning which consists of RPs and students’ (and
teacher’s) activites when conducting those RPs such as observing, comparing, experimenting, etc. In
methodology literature, LTR is treated only as problem – solution finding. The research paper suggests that LTR
comprises an organization of the class which is conducted in gradual methodological steps, designed by the
teacher in order to introduce a problem situation to the students who have to participate actively and cognitively
in the solution finding by taking up activities such as: problem source study, student’s individual research work
towards solution of the problem / giving a solution/answer to the problem situation introduced by applying
(simple) scientific methods, research procedures (observation, experiments, case study, and survey, etc.),
instruments, and resources. LTR includes logical cognitive operations for the collected data (analysis, synthesis,
generalization, abstraction, induction, deduction, etc.) and interpretation of the results gained with those
operations, followed by their statistical processing upon which research conclusions are drawn, judgments are
made, and decisions are reached upon the types of publication and presentation of the results.
The programme Learning Through Research is realised in both the theoretical and practical work of the
primary school teachers who follow these procedures: research process, research characteristics and application,
the objectives of the research procedures in class; teachers’ and students’ tasks in the research procedures in
class; a review of the mentor’s role in the research procedures; the meaning and the role of the teaching forms in
the research process – individual and group approach in the RPs application; observation of the class –
components, stages, and types of observation; survey and interview and their application in class; case study –
who, when, and why using the case study; taking up roles; experiment and application of the experiment in
class. The more the class is modelled in accordance with the didactics and methodological standards, the more
satisfactory the results will be and it is precisely in this sense that the significance of these procedures is
emphasized.
It was obvious that the teachers included in the training needed their knowledge on the application of
the said contents in class to be expanded, with a special attention given to the practical implementation of those
contents. The group discussions and the sharing of experience and ideas proved particularly useful for the
teachers the teachers as they could come to answers to methodological and theoretical problems that they
encountered in the daily teaching practice, especially in the defining the phenomenon and the problem of the
research, as well as in defining the hypotheses and the dependent and independent variables. The project was a
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possibility to convey the scientific theory and practice knowledge of the Faculty of Education to the target
groups, i.e. the teachers who graduated from this faculty or related ones.
The principles and the methods used for the realization of the contents of the LTR programme are
applicable when teaching adults – everybody learns from everybody because everybody has some knowledge (a
cooperative learning), the contents were elicited from everyday life situations significant for the participants and
altered through their common experience, developing self-confidence and respect with the participants. Adults
have strong internal motivation to learn something new and thus, those were encouraged to use their own
experiences as learning resources. Problem situations were set before them to take active roles in.
The adult teaching procedures that were used are as follows: experiential procedures (group
discussions, simulation exercises, activities directed to problem solving, study cases). The training techniques
encompassed the following: presentations, brainstorm, demonstration, small group discussion, large group
discussion (reflection, analysis and application), simulation, role-play, work in pairs, work in small groups,
walk-in-a-circle; the teaching methods were as follows: dialogue, method of working with text, method of
problem solving, method of oral presentation, etc.
The dynamics of the project spanned two stages. The first one encompassed the preparation for the
theoretical and the practical part of the LTR training programme, whereas the second one encompassed the field
work of the LTR training programme in the period between 23 January and 7 May, 2010.
4. THE SIGNIFICANCE OF THE LEARNING THROUGH RESEARCH PROGRAMME FOR
PERMANENT TEACHING SKILLS ENHANCEMENT
Why teaching with RPs application? The objectives of the Programme proceed from the major aim of
the Training Programme to improve classroom teaching as one of the most significant segments of the
educational process in R.M. The Programme gives priority to authentic situations with specific problems and
changes, and points out the importance of encountering such situations in the learning process.
The need for permanent enhancement of teaching skills in this field proceeded from the benefits of
teaching gained with RPs application in LTR, as well as from the fact that the initial background knowledge of
the teachers on this aspect was not addressed with all the attention it deserved, though a significant segment
underlying the modern learning concepts such as learning through problem solving, learning through
discoveries, learning through project conduct, etc. The benefits that teachers gain are as follows:
1.

They expand and deepen the knowledge of RPs in class teaching as learning strategies and are trained
to teach by active inclusion of the students in the learning process.

2.

They apply the variety of RPs in everyday practice.

3.

They are trained to use didactics and methodology when modelling the daily classes with RPs in use
(observation, survey, interview, experiment, case study, taking up roles, research project conduct, etc.),
and to make quality contribution to the educational process, primarily in the field of Nature Sciences.

4.
5.

ANALYSIS OF TEACHERS’ STANCES ON TEACHING WITH APPLICATION OF
RESEARCH PROCEDURES AND DISCUSSION

Group discussions, individual opinions of teachers stated regarding the purposiveness of this
Programme as well as of other programmes of this type, teachers’ reflections recorded in the Training
Programme analysis and assessment lists show teachers’ stances positive on this type of skills enhancement. A
large number of teachers pointed out the level of competences, acquired with this Programme, for achieving
better results as teachers. Teachers feel highly motivated to enrich and advance their educational practices by
expanding the knowledge on the contents offered with the Programme. They show their readiness and
willingness to use RPs in their everyday educational practice and are becoming more and more convinced that
with the use of RPs they will manage to motivate their students as well. In this sense the efforts of the Ministry
of Education and those of the Beuerau of Education Development to enhance the teaching skills and embed the
permanent learning system into the overall education system are assessed as more than satisfactory.
The insisght in the above said is presented here with some of the statements reflecting teachers’ stances
regarding the benefits of the Training Programme
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Table No. 1. Benefits from the Learning through Research Training Programme
Teachers’ statements
Better results in class teaching
Enriching the knowledge of solving problems in the EP11
Enriching and expanding the knowledge necessary for the use of RPs in class
Offering possibilities for teacher’s creativity and inclusion of all of the students
Enabling easier and more familiar learning by means of research
Higher class quality and more interesting classes
Bringing the research to mind as a learning method
New teaching aspects
Bringing to mind the knowledge of research as a practice method, especially
with reference to the stages of the research process
The necessity for a more frequent use of the research in the learning process
New knowledge acquisition through the research process
Professional development of this subject
Expanding and deepening the knowledge on this subject од оваа тема
Higher quality of class teaching, more motivating
Correlation of theory and practice

Frequency
2
4
5
2
3
1
1
1
2
1
1
1
10
5
5

The viewpoints that the teachers stated in informal interviews confirmed the necessity RPs application
in the learning process. Their use is of particular importance in the field of the Natural Sciences, in which
teaching should rely upon performance of students in practice. All of the interviewed teachers answered that the
training (significantly and highly) improved their knowledge and teaching skills at using RPs in class helping
them achieve greater success in the realization of the objectives set with the lessons. Furthermore, the analysis
of teachers’ stances suggests that their inclusion in the Programme for continual enhancement of their skills at
practical use of RPs produced better results in all of the segments of class teaching (improved learning
motivation, interaction, communication, quality class teaching) which yields bettered students’ achievements. It
is quite significant that the teachers were aware their teaching methods and methodological competences were
being expanded and deepened, which enabled them to solve the problems of the educational process more easily
and effectively.
Another benefit of the teaching skills enhancement with the new methodologies and approaches in
teaching and learning is that the use of RPs in class creates a positive and productive environment, and good
communication among and with the students.
Further on, in the informal interviews, the teacher pointed out the significant improvements in
motivatiing students to work, arousing their interest as well as capturing their attention when when teaching by
means of RPs application in class, and none of the respondents expressed a stance or an opinion that the RPs
application in class made no improvements in stimulating and maintaining students’ motivation and interest.
This state of affairs confirms the efficiency and effectiveness of LTR and RPs in the realisation of the class
teaching, especially with reference to stimulating students’ motivation and maintaining and increasing their
interest in learning.
Teachers’ stances after the enhancement of skills at RPs application in class also suggest that they have
gained a greater insight into the problems of realisation of teaching contents which could be learned through a
research process i.e. LTR. A larger number of teachers respondents make more frequent use of the research
process in class teaching after they have realized the new possibilities that LTR offers.
6. CONCLUSIONS
The conclusions proceed from the points stated above. Namely, the educational process is dynamic and
subject to changes, thus it has to follow the social trends and innovations. In that sense there is a need for
continual efforts to make the class teaching and learning effective as they are the core segments of the
educational process; in line with this, the commitments to effective, efficient and quality teaching skills
enhancement should be the imperative among the activities of all who are involved in the teaching process. The
same course is followed by Ministry of Education and the Beuerau of Education Development in their
commitment for implementation of the offered teaching in the everyday practice, thus preserving the continuity
of the professional teaching staff specialization in the new methodologies and strategies of teaching and
learning. Especially encouraging is the fact that most of the teachers find the Training Programme contents
useful for their further teaching work. Most of the participants pointed out the relation between theory and
11

Educational Process
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practice as highly significant component, which confirms the tendencies of Ministry of Education for giving the
respectable space to the training programme in practice and purposefulness to this kind of teaching skills
enhancement. The Training Programme contents contributed to expanding teachers’ knowledge, which supports
their new abilities and readiness to use the acquired knowledge in the everyday educational work. Thus, the
motivation of the teachers for modelling the class in accordance with corresponding didactics and methodology,
that is the use of RPs in various segments of their daily educational work. In general, the Training Programme
met the expectations of the participants.
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TEACHING MACEDONIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Violeta Januševa1, Jove D. Talevski2, Milena Pejčinovska3
The paper focuses on the current state of teaching Macedonian as a foreign language at the Faculty of Education – Bitola,
providing an insight into the teaching of the four language skills of the MFL – listening, reading, writing and speaking, to
foreign students from Turkey. These students have found the Macedonian language significant for the realization of their
professional interest at the schools and faculties of St. Кliment Ohridski University of Bitola. The paper probes the usefulness of
the teaching content and activities offered in the textbooks for learning MFL. It also encompasses the most common mistakes
and types of mistakes the students make at all four language levels. With regards to the methodology of MFL teaching, the oral
and written discourse in class have been taken into account as well as the surveys and informal interviews conducted with the
students attendants, and the achievements in their А1 and А2 language level examinations.
Key words: Macedonian language as a foreign language

1. INTRODUCTORY INFORMATION
Over the past couple of years in Macedonia, as a result of various agreements between the higher education
institutions in Macedonia and the foreign ones on increasing the mobility of students, stipulated with the Bologna
Declaration, the number of foreign students who continue their education at one of the universities in R. Macedonia
and who are, thus, in need to learn the Macedonian language has increased. Therefore, as a new area in the
Macedonian linguistics learning the Macedonian language as a foreign language is intensely undergoing
development and becoming current affair, thus realizing one of the priorities of the Government for promotion of
Macedonian language and Macedonian culture.
The study of Macedonian as a Foreign Language at the Faculty of Education of the University of Bitola
“St. Kliment Ohridski”, was launched as “Upgrade of the study programmes of teaching Macedonian as a foreign
language (MFL)” – a part of the international project TEMPUS project 158638-TEMPUS-1-2009-1-MKTEMPUS-JPCR, with seven participating higher education institutions – four from the Republic of Macedonia
(Faculty of Philology “B. Koneski” of the University of Skopje “Ss. Cyril and Methodius”, Faculty of Philology of
the University of Štip “Goce Delčev”, Faculty of Education of the University of Bitola “St. Kliment Ohridski”, and
the American Colege – Skopje) and three from the member countries of the European Union (Jagiellonian
University of Krakow – Poland, University Bedfordshire – Luton, UK, and Faculty of Philology – Ljubljana,
Slovenia) which have a huge experience in the field of study of Slovenian, Polish and English as foreign languages.
The result of the project activities are three books for learning the Macedonian language as a foreign language,
comprising the five levels of learning the language and its four skills: listening, reading, writing and speaking in
accordance with the standards of the Common European Framework of Reference for Languages (which describes
the language learner’s required competences regarding the six levels, respectively); all three books designed and
written by the participating higher education institution team of the University “Ss. Cyril and Methodius”. The
textbooks offer an interactive approach to teaching, the emphasis is on communicative competence, providing
quality communication student – teacher and student – student, and establish a correlation between all the contents
and activities of importance for promotion of the Macedonian culture. The teachers who teach MFL are Macedonian
native language teachers and speakers trained in special workshops for this purpose (some of them are professors in
pedagogigal subjects).
The paper focuses on the current state of teaching Macedonian as a foreign language at the Faculty of
Education – Bitola, providing an insight into the experiences of teaching students from Turkey to ML skills –
listening, reading, writing and speaking. The paper probes the usefulness of the teaching contents and activities
offered in the textbooks for learning MFL with regards to both the daily communication needs of the foreign
students and the potentials for their further specialization. It also encompasses the most common mistakes and types
of mistakes the students make at all four language skills. Consequently, the paper offers teaching & learning tips
corresponding to the needs of the foreign students.
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2.

BITOLA FACULTY OF EDUCATION AND THE CONTEMPORARY TRENDS IN EDUCATION

Following the needs of the labor market and the requirements of modern trends which inevitably impose
changes, and being a higher education institution with a well-known tradition in education and training of teaching
staff – pre/school teachers, primary school teachers, and language teachers, i.e. Macedonian (as a native language),
English (as a foreign language), and German (as a foreign language), Bitola Faculty of Education is commited to
continual implementation of the scientific and research achievements and perennial upgrade and improvement of the
existing permanent education forms, designing them in accordance with the needs of the new era so that the teaching
staff and the students would more easily handle the challenges they encounter nowadays. In this sense, the Faculty
of Education strongly supports the thesis that different languages should not be a barrier to communication, but a
source of common understandings and achievements. The promotion of European mobility, mutual understanding,
and cooperation, as well as prejudice and discrimination overcoming are possible only through quality skills of
modern European languages, that is the communication and interaction among nations in Europe and beyond.
Within its Curriculum for Specialization in the Field of Languages, which offers training courses in the languages of
the world, the Faculty of Education has upgraded its offer by adding the courses for learning the Macedonian
language as a foreign language, thus enabling foreign students to easily integrate into the Macedonian educational
system and continue their study in a field of interest at other Macedonian university institutions, and meeting the
needs of the diplomats and other foreigners interested in learning the Macedonian language, whatever the reasons of
the latter might be. While learning the Macedonian language as a foreign language, the students are developing
intercultural and multicultural responsiveness, which provides better conditions for intercultural and multicultural
communication. At the same time, the Faculty of Education supports all activities for promotion of the Macedonian
language.
2.1. An Outline of the Curriculum for Specialization in the Field of Languages at Bitola Faculty of Education
(MFL courses)
Once the University Rectorate has made a decision on approving the enrollment of a foreign student and
the foreign student has been granted a temporary stay with an official Decision, Macedonian language preparatory
classes contract is signed for every foreign student needs to attend MFL classes. Only after completing all five levels
can the foreign students obtain the right to enroll in the university faculty that they have applied for. Preparatory
classes are approved when the student submits an application for learning MFL, enclosing the necessary
identification documentation. MFL preparatory classes consist of five levels: A1, A2, B1, B2, C1, in accordance
with the Common European Framework of Reference for Languages. Courses of 40 to 45 classes are run for each of
the levels; after each course attendants take a test for determining their level of competence. The test examines all
four skills: listening (25 points), reading and writing (50 points) and speaking (25 points), and the candidate is
considered to have passed the test when achieving minimum half the points for each of the tested skills. After
completion of the respective level the candidate receives a certificate for successful completion of the said level. The
basic level of MFL is to help attendants to acquire basic knowledge of the Macedonian language and a solid
foundation for the transition from basic level language user to an experienced user of the language

3. REQUIRED LEVELS OF COMPETENCE A1 and A2
(Basic User)
According to the Common European Framework of Reference for Languages basic level language user
should possess the following competencies, (s. Global scale, ZERR (CEFR): 2010: 26): Understands and uses
familiar words and very basic phrases to satisfy personal needs of particular type; Can make simple introductions,
answer questions about personal details (name, age, location, family members) or personal items; Can interact in a
simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help; Understands sentences and
phrases frequently used in the fields of direct significance (personal and family information, information on
shopping activities, local geography, employment, etc.); Can communicate about simple, routine tasks requiring a
direct exchange of information on familiar or daily matters; Can describe in simple language his/her educational
background, immediate environment, interests or activities; Can construct some simple written structures, such as
filling out a form or writing a postcard.
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4.

RESEARCH METHODOLOGY

In the academic year 2013/2014, the Faculty of Education had 20 attendants of the MFL A1 and A2
courses. Macedonian was a foreign language to all of these attendants. Neither they nor anybody from their family
had ever been in contact with the Macedonian language and Macedonian culture, therefore the emphasis in the
analysis here is on the language use in the two domains of Fishman’s sociolinguistic theory (s. Fishman, 1978) –
friendship (spare time and social life) and education. In addition, the attendants had poor command of the English
language. For the purpose of this research a survey was conducted with these attendants after the A1 and A2 courses
and the A1 and A2 competence tests. The first part of the survey used questions in relation to the following
elements: self-assessment of the level of language competence in all four language skills, assessment of the
usefulness of lexical sections in the textbook for the study of MFL, assessment of the usefulness of grammar
sections represented in the textbook for the study of MFL, assessment of the usefulness of the contents and activities
in class, assessment or lexical and grammar sections difficult or easy to learn, assessment of the amount of exercises
represented in the textbook. The second part of the survey used questions relating to the following: students’ views
on their daily activities which entail the use of the Macedonian language, exposure (or no exposure) to the target
language (Macedonian) by reading newspapers in Macedonian language, by watching Macedonian language TV, by
listening to Macedonian radio programmes, by browsing the website in Macedonian.
5. RESEARCH RESULTS, DISCUSSION AND ANALYSIS
In terms of self-assessment of the level of language competence in all four language skills, the following
results were obtained: regarding the listening or comprehension skills of spoken text, most students stated that they
understood spoken text very well, a small number stated that they understood spoken text well, 3 answered that they
understood spoken adequately, and 3 candidates stated they had difficulties in understanding spoken text. In terms of
reading skills or understanding written text, the following results were obtained: the majority of the respondents
estimated that understood written text well, fewer stated they understood the written text to some extent, and few
that they had difficulties in understanding written text. However, the writing and speaking skills, i.e. spoken
interaction and production proved as weakest skills. The self-assessment of half of the respondents suggests a
satisfactory level of these two segments of language implementation, the other half estimate that spoken interaction
and speech production are unsatisfactory. The informal interviews with the attendants, their results in level A1 and
level A2 tests, and our knowledge as language instructors in terms of oral and written interaction classes, fully
confirm the above mentioned self-evaluations of respondents.
The test results indicate that most common errors fall in the field of phonetics in terms of writing the
Macedonian alphabet symbols: s /dz/, c /ts/, ќ /c/, etc., because some of these sounds do not exist in the Turkish
language, for example the sound c /ts/. Another obstacle towards acquiring the writing skill competence is the
Cyrillic script of the Macedonian language versus the Latin one of the Turkish language. It is interesting to mention
that those texts in the test papers that contained vocabulary related closer to the ones in the textbooks were better
understood than those which contained different vocabulary, regardless of the fact that the vocabulary used in the
test papers was from the register of words prescribed with the curricula for levels A1 and A2. For example, nearly
all test candidates circled the correct answers to the questions regarding the text in the test paper about two friends
shopping – Maria and Lenche, (as such a model of text on shopping is represented in the textbook), while the
questions about the text on the Ohrid Summer Festival (the most famous cultural event in RM) were not answered
by the majority of respondents (fewer respondents wrote incomplete and incorrect sentences or words only, which
suggests that the specified text was not understood). This gives the impression that some of the models offered in the
textbook are learnt by heart. There are frequently occurring errors as a result of the inability to find the required
response to a question about a text, which suggests insufficient understanding of the text; the mistakes appear in the
form of repetition of the question information in the response itself, for example, the question: How old is the son of
Eugenia (Kolku godini ima sinot na Evgenija), is often answered with The son is has 8 years (Sinot e ima 8 godini),
which implies confusion of the two answer models in the Macedonian language with ‘is’ and ‘has’. Mistakes are
made at the syntactic level as well in terms of sentence word order where there is interference from Turkish, i.e.
Turkish sentence patterns, for example, Son Evgenia 8 years old is or have (Macedonian sentence word order
follows the pattern Subject/Verb/Object, whereas the Turkish sentence pattern tends to place the verb in the end of
the sentence). In the example above there is no possessiveness expressed due to the interference of the Turkish
language in which possessiveness is expressed with corresponding case suffixes. Errors are also made in the use of
prepositions of place: над, под, пред, зад, до (above/over, below/under, in front of, behind, next to), etc., especially
in the use of such a preposition with a noun defined with a definiteness suffix: Креветот е на под / The bed is on
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floor instead of Креветот е на подот / The bed is on the floor; Гитарата е до телефон / The guitar is next to
phone instead of The guitar is next to the phone, etc.
Lexical sections should correspond to the goal of acquiring competencies for levels A1 and A2, and in that
sense they should enable the student for simple conversations on daily issues in everyday communication. The
results show that all attendants positively evaluated the contribution of the lexical sections in the textbook to their
communication in everyday situations (shopping in a store, ordering in a cafe, simple introductions, asking and
answering questions, etc., s. Božilak) and they found all the lexical sections as very important in this segment.
Recent research in this area point out the importance of studying the culture of the country whose language
is being learned, so in that sense the lexical sections need to be structured so that students can become familiar with
the Macedonian culture, tradition and customs, because learning the Macedonian language is in fact learning the
Macedonian culture at all levels of language competence. All of the respondents confirmed the importance of the
choice of topics in the lexical sections which would depict the Macedonian culture, that is they found the choice in
the a/s textbook appropriate. As learning a language is learning a culture at all levels of language competence,
instructors should also command both the language they teach and the culture of the country of that language,
respectively (the history, geography, literature, customs, traditions, music, etc.). According to the assessment of the
respondents, all of the lexical sections covering these topics are useful and important and therefore easy to learn.
Grammar sections should also correspond to competencies required at level A1 and level A2, and enable
the course attendant to become familiar with the grammatical system of the Macedonian language in order to be able
to communicate at the prescribed levels. The results show that all respondents positively assessed the grammar
sections represented in the textbook and pointed out their usefulness in the proper communication of the message. In
general, both the contents and activities in class have been positively estimated in terms of their usefulness. In
particular, the contents and the exercises, that is the models of introducing oneself and one’s country to the others,
the cultural habits, traditions and customs, provide grounds for the development of intercultural and multicultural
communication. The representation of the exercises in the textbook, was also positively graded; course attendants
find the exercises in the textbook to be present in sufficient number. Most course attendants attribute a great deal of
significance to the grammar sections and to all teaching language activities, and a smaller number of the attendants
find grammar exercises and vocabulary lessons especially important. The most difficult grammar categories found
were the possessive adjectives because possesivenes in the Turkish language is expressed with a case suffix. Errors
are made in terms of gender of nouns, which is understandable considering that the fact that, unlikely to the
Macedonian language which distinguishes nouns according to natural and grammatical gender, the Turkish language
system recognizes the natural gender only. Frequent mistakes are made in the use of short forms of the personal
pronouns, as well as in the clitic doubling with direct object. Difficulties are also apparent in the use of definiteness
suffix, the Past Simple and the Past Continuous Tenses. In order to increase the intercultural communication, the
instructor needs to discern similarities especially on the lexical level, but he/she also has to point out the cultural and
language differences.
Despite the fact of originating from the same country, the course attendants were not a homogeneous
group. They differed in their motives, in their needs and potentials when learning the Macedonian language, and this
should be taken into consideration whenever teaching MFL. Informal interviews with the course attendants, the A1
and A2 test results and our insights regarding oral and written interaction in class, show differences in terms of the
domains in which the Macedonian language is used, i.e. in terms of the attendants’ no exposure/exposure to the
target language, in this case the Macedonian language. In the friendship domain (social life and spare time) different
situations in the everyday activities of the course attendants are associated with the English language and not with
the Macedonian one. In this domain, only some similarities of Turkish and Macedonian at the lexical level help
them in certain situations. Otherwise, if they need to buy bread, they will not use the Macedonian language but
English (although they do not speak English well either) or they will simply point their finger at the products they
want to buy. The same happens when ordering drinks in bars or when asking about a shop to buy clothes in, etc. In
various interactions English is given the priority, and not to the use of the Macedonian language. In their spare time,
none of the course attendants practiced the use of Macedonian when conversing with the others but the Turkish and
the reason they said was easier mutual understanding in Turkish.
In the dormitory or in the apartment that they shared with others, most of the students did not use the
Macedonian language but English in their mutual communication or in the communication with the landlords. Some
did try to communicate in Macedonian, but when not knowing a Macedonian word, they would swiftly switch to
English, though, as already mentioned above – not speak it well either.
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In their spare time none of the students tried to read Macedonian newspapers or books, prose excerpts,
poetry and alike.
None of the students watched the Macedonian TV (whatever programmes). Students prefered TV
programmes in Turkish which are available on cable television.
None of the students listened to Macedonian radio programs (whatever the contents), nor did they ever
choose to listen to radio channels with Macedonian music. The only contact with the Macedonian music was at
students’ parties when Macedonian songs were being sung and ususally the most familiar fragments only.
None of the students browsed and used the Internet search engines in Macedonian language but either in
Turkish or in English. It should be emphasized that there is a lack of Internet web pages with texts for learning the
Macedonian language, such as the large number of sites for the study, for example, the English language. Taking
into account the role of the Internet in the life of young people, this type of contents would be very important for the
acquisition of the Macedonian language. Web pages with exercises and various activities for the Macedonian
language acquisition would be especially suitable.
Regardless of the opportunity offered, none of the students showed interest and willingness to attend other
courses run in Macedonian language beyond the classes scheduled for Macedonian language; those courses
(Macedonian Literature course, Sociolinguistics course, Pedagogy course, Morphology course, Syntax course, etc.)
implemented within other study groups are open in order to expand the exposure to the Macedonian language for
foreign students and thus make it easier for them when using the textbook.
The education domain shows a different picture from the friendship domain (social life and spare time). It
seems that this is the only domain where Macedonian language is partially used in a variety of interactions: student –
student, student – instructor, student – students’ affairs official, student – vice-dean, student – dean. etc.
However, this domain is not exempt from some deviations either. Namely, all the students kept making
efforts to use the Macedonian language when in class. But there were moments when the explanation of a
grammatical or a lexical unit imposed the use of the Turkish language or some other language familiar to the
attendants. As a result, the instructors who were not familiar with the Turkish language had to use English, which
was often proceeded with a conversation arising among the Turkish students trying to communicate the instructor’s
explanation to one another for not all of them had the same English language competence. This sort of discussions in
Turkish occurred in interactions with the dean, with the students’ affairs officials when resolving certain
administration issues, with the MFL instructors, etc. Thus, in this domain, instead of the expected communication in
Macedonian language only, the use of Turkish and English happened from time to time.
6. CONCLUSION
The results of the survey show that students are interested in learning Macedonian as a foreign language.
The study relates to pragmatic goals, given the fact that further education will continue at some of the higher
education institutions in the Republic of Macedonia. Students’ self-assessment of their linguistic competence in
terms of the four language skills – listening, reading, writing and speaking, confirmed with the test results, the
informal interviews, and with our findings as MFL instructors, supports the conclusion that students’ competences
indicate satisfactory level, despite the errors, especially those regarding grammar which primarily happen because of
the substantial differences between the two languages agglutinative vs flectional: expression of cases with suffixes
vs expression of cases with prepositions and the Nominative of the noun; natural gender of nouns vs natural and
grammatical gender; word order in the sentence, etc.). These features show the interference of the Turkish language,
i.e. theTurkish way of expressing case relations used in the Macedonian language.
The survey results indicate the usefulness of lexical and grammatical sections in the textbook and positive
evaluation of their contribution to the acquisition of the Macedonian language. It is important to emphasize the
lexical representation of themes concerning the Macedonian culture and tradition. All of this fully supports the thesis
that the basic level textbook is structured in a way that meets the needs of foreign students in terms of interaction in
everyday situations and gives a solid foundation for the transition from basic user to experienced user of the
Macedonian language. In terms of grammar which is most difficult to learn, the grammar section is to have those
grammar categories included which differ most due to the different types that the two languages belong to.
The research results show that speaking and writing skills are less satisfactory. Our findings, students’ test
results, and the informal interviews we had with students as their MFL instructors, were confirmed by the results of
the second part of the survey, that is the results of the survey indicating low exposure of students to the Macedonian
508

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

language. In this sense, this segment suggests further research to improve the a/s situation. MFL instructors need to
engage students in activities which would make students realize their low exposure to the target language, thus
spurring them to more active learning of the Macedonian language. Given that the students’ native language and
Macedonian language are unrelated languages, it is necessary that the MFL instructors put the stress on the
communicative component. The analysis indicates the need for creating web pages for learning the Macedonian
language as well as the electronic editions of Macedonian-Turkish bilingual dictionaries, and for designing
textbooks for MFL for special purposes in terms of the academic fields that students intend to study further on.
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SINIF YÖNETİMİNDE OLUMLU ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÖĞRENCİ
BAŞARISINA KATKISINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI
POSİTİVE TEACHER BEHAVİORS OF STUDENT SUCCESS RELATİONSHİP İN THE
CLASSROOM MANAGEMENT
Şenay SEZGİN NARTGÜN1, Sefer YERLİKAYA2,Sümeyra Dilek UYLAS3

Özet
Küreselleşen dünyadaki sosyal, politik ve ekonomik süreçler sonucunda ortaya çıkan eğitim ihtiyaçları ve sorunlarının
çözümünde şüphesiz ki öğretmenlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi gereken ana
merkez sınıflardır. Bu nedenle öğretme ve öğrenme sürecinin etkili olabilmesi, öğrencilerin başarılarının arttırılabilmesi
için ön koşullardan biri olarak iyi sınıf yönetme becerisi kabul edilebilir. Eğitimin amacı olan istendik davranışları öğrenen
bireylerde oluşturabilmek amacıyla da hem sınıfı iyi yönetebilmek hem de öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimi en üst
düzeye çıkarabilmek çok önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, sınıf yönetiminde olumlu öğretmen davranışlarının
öğrenci başarısına katkısını öğrenci algıları doğrultusunda belirlemektir.
Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı İstanbul ili Sultanbeyli ilçesindeki ortaöğretim
okullarındaki öğrenciler oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında “Ortaöğretimde Olumlu Öğretmen Davranışlarının
Öğrenci Başarısına Etkisine Yönelik Öğrenci Görüşlerini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma bulgularında,
ölçeğin toplamına ilişkin Güvenirlik Katsayısı ,91 bulunmuştur. Öğretmenlerin olumlu öğretmen davranışları düzeylerinin
(=3.34) “Ara Sıra” düzeyinde olduğu bulgusu elde edilmiştir. Kişisel değişkenlerden cinsiyet dışındaki diğer değişkenlerde
anlamlı farkların olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Sınıf Yönetimi, Öğretmen Nitelikleri.
Abstract
It is certain that there has been great responsibility for the teachers to solve the problems and educational needs resulted
from social, political and economical processes in globalized world. The classes are the main center of responsibilities to be
fulfilled. So, to increase student achievement, the teaching and learning process to be effective is can be accepted as one of
the preconditions of good class management skills. For sure the interaction between teacher and student is very important
to form required behaviours in learners. The aim of this study is to determine the effect on student success of possitive
teacher behaviours in class management.
Study group consists of students in secondary schools in Sultanbeyli, İstanbul in 2013-2014 educational year. In the
collection of data " the scale of students' views about effects of positive teacher behaviours on students' success " was used.
Reliability factor on total assesment is found ,91. The possitive level of teachers is detected as (X=3,34) rare level.
Individual variables except gender are observed as meaningful.
Key Words: Education, Class Management, Teacher Qualifications

GİRİŞ
Bilim ve teknolojinin hızlı gelişmesiyle birlikte, eğitim ortamlarının yeniden düzenlenmesi, öğretmenlerin
niteliklerinin yükselmesi/yükseltilmesi, “yaşam boyu öğrenme”, “etkin öğrenme”, “öğrenmeyi öğrenme”,
“iletişim” gibi yeni yaklaşımların gündeme gelmesi, eğitim sisteminin sürekli sorgulanmasını ve geliştirilmesini
gerekli kılmaktadır (Başaran,1998). Bu sürecin amacı, bireyin kendini gerçekleştirmesi, kendine ve topluma
yararlı hale gelmesi, ortaya çıkan sorunlara çözüm bulma ve problem çözme yeteneğini kazandırılmadır. Aynı
zamanda kişilerin yaşadığı toplumun ve toplumun bağlı olduğu çağdaş dünyanın uyumlu bir üyesi haline
getirerek onları çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bireylerin, toplum ve dünyadaki değişme ve
gelişmelere ayak uydurabilecek ve katkıda bulunabilecek bir biçimde yetiştirilmeleri gerekir. Bu da, iyi bir
eğitim sisteminin yanında, nitelikli bir öğretmen kadrosu ile sağlanır (Çelikten, Şanal ve Yeni, 2005). Tüm
bunlar planlı ve programlı öğretim faaliyetlerinin okullarda gerçekleştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Okul
ortamlarında yer alan ve özel bir öğretim ortamı olan sınıf, eğitim sisteminin bir üretim merkezi ve eğitimsel
amaçların davranışa dönüştürüldüğü bir yer olarak düşünüldüğünde sınıf, nitelikli ve kaliteli insan gücünün
yetiştirildiği eğitim sisteminin işlevsel bir parçası olarak tanımlanabilir (Terzi, 2002). Eğitim için gerekli birincil
kaynaklar olan öğrenci, öğretmen, program, kaynaklar, sınıfın içindedir. Eğitim yönetiminin kalitesi, büyük
ölçüde, sınıf yönetiminin kalitesine bağlıdır (Başar, 1999; Bilge, 2004).
Sınıf içi farklılıkları yönetebilmek, öğrencileri ortak amaç doğrultusunda birleştirmek sınıf yönetiminde
öğretmenin asli görevlerinden biri olmalıdır. Lemlech’e göre sınıf yönetimi, sınıf yaşamının bir orkestra gibi
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yönetilmesidir. Brophy, Montero-Sieburth ve Doyle’ye göre ise, içinde öğrenmenin gerçekleştiği bir çevrenin
oluşturulabilmesi için gerekli olanak ve süreçlerin, öğrenme düzeninin, ortamının, kurallarının sağlanması,
sürdürülmesi, öğretmen ve öğrencilerin çalışma engellerinin en aza indirilmesi, öğretim zamanının uygun
kullanılması, etkinliklere öğrencilerin katılımının sağlanmasıdır (Başar, 1999; Erdoğan, 2000). Öğretmenin sınıf
içeresindeki davranışlarının öğrenciler tarafından nasıl algılandığı ve bu algılar sayesinde eğitimdeki istendik
davranışların nasıl değişip geliştiğinin önemi artmaktadır. Bu süreçte en öne çıkan olgulardan birisi de hiç
şüphesiz olumlu öğretmen davranışları olgusudur.
Öğretmen niteliği hakkında yapılan bir araştırmaya göre öğretmen performansı çok karmaşık insan
fenomenlerinden birisidir. Bu nedenle öğretmenin etkililiği ve etkili öğretmen kişiliği, kesinlikle basit bir konu
değildir. Öğretmenin kişiliği üzerine araştırmacılar tarafından yapılan tek kabul, etkili öğretmen niteliklerinin
kültürümüzdeki ve değerlerimizdeki tüm nitelikleri içermiş olmasıdır. Bu kişilik niteliklerinin örnekleri
sıcakkanlılık, dostça bir tavır ve sorumluluktur (Sünbül, 1996). Başka bir araştırmaya göre de okulda etkili
öğretimi sağlayan temel etkenler öğretmen ve öğrencidir. Sanılanın aksine sınıf büyüklüğü ve benzeri diğer
fiziksel imkânlar öğretimin niteliğinin gerçekleştirilmesinde ikinci derecede kalmaktadır (Balcı, 1991). Bu
sonuçlar bize hiç şüphesiz etkili bir öğretimde nitelikli bir öğretmenin payının fazla olduğunu göstermektedir.
Söz ve eyleme dayalı bu ilişkiler iyi ise, sınıfta olumlu bir öğrenme atmosferi oluşur; ilişkiler kötü ise, sınıfın
öğrenme atmosferi giderek bozulur ve eğitim amacına ulaşmaz. O hâlde sınıftaki eğitici ortamın büyük ölçüde
öğretmenin davranışlarına bağlı olduğu söylenebilir.
Öğretmen sahip olduğu bilgisini öğrencilere aktarmanın, mesleğini icra etmenin yanı sıra öğrencileri kişiliğiyle
de etkilemektedir. Öğretmen dersi işlemesindeki etkililiğinin yanında öğrencilerce olumlu veya olumsuz tutum
ve davranışlarıyla da değerlendirilmektedir. Bir başka tanıma göre başarılı öğretmen, istendik davranışları
kazandıracak nitelikte öğretim yapan kişidir(Bilen, 1982). Alan yazınına baktığımızda nitelikli bir öğretmenin
özelliklerini yönelik karşımıza iki temel özellik çıkmaktadır. Bunlar öğretmenin kişisel ve mesleki özellikleridir.
Öğretmenlerin kişisel ve mesleki niteliklerinin eğitimin etkililiği ve verimliliğinde önemli rolü vardır.
Öğrencilerin okula ve derse yönelik tutumlarının şekillenmesinde öğretmenlerin kişisel ve mesleki nitelikleri
etkili olur. Öğretmenlerin kişisel, mesleki nitelikleri öğrencilerde sevgi, saygı, yaklaşma yaratabileceği gibi
endişe, korku ve uzaklaşma da yaratabilir (Soydal, 2006).
Öğretmende bulunması gereken kişisel özellikler hakkında birçok araştırmalar yapılmış ve bu araştırmalar
sonucu farklı kişilik özelliklerinin önemi üzerinde durulmuştur Eğitimciler tarafından kabul gören, bir
öğretmende bulunması gereken en önemli kişilik özellikleri (Çelikten, Şanal ve Yeni, 2005; Erden, 1998;
Soydal, 2006) sevgi, hoşgörü ve sabır, demokratik tutum, öğrencilere karşı açık görüşlü ve objektif olma,
öğrencilerin beklenti ve gereksinmelerini dikkate alma ile bilimsel yöntemlerle araştırabilme şeklinde
sıralanmaktadır.
Öğretmende bulunması gereken mesleki beceri ve yeterlilikler ise; öğretim sürecini planlama, çeşitlilik
getirebilme ve öğretim süresini etkili kullanmadır. Bir öğretmenin kişilik özellikleri ne kadar olumlu olursa
olsun gerekli mesleki niteliklere sahip olmadığı takdirde etkili bir öğretmen olması mümkün değildir (Erden,
1999). Öğretmenin mesleksel özellikleri alan, öğretmenlik meslek ve genel kültür bilgisi şeklinde üç başlık
altında toplanabilir (Çelikten, Şanal ve Yeni, 2005; Erden, 1999; Şişman, 1999).
Eğitim öğretim içinde verimli ve başarılı olabilmek için planlama gereklidir. Eğitimin amaçlarına en kısa ve en
etkin biçimde ulaşabilmek için öğretmenlerin eğitim öğretim etkinliklerini önceden planlamaları şarttır.
Öğrencilerin olumlu yönde gelişmelerinde öğretmenin öğretimi planlamasının önemli bir rolü vardır. Planlanan
öğretimin uygulamaya dönüştürülmesi her zaman daha başarılı olmuştur. Öğretmenlerin uygulama boyutunda
gerekli araç-gereçleri, uygun öğrenme yöntem ve tekniklerini kullanması, sınıf atmosferini ve düzenini
öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemesi ve öğrencilerin aktif katılımını sağlanması öğrencilerin
başarısını olumlu yönde etkileyecektir.
Öğretimde öğretmen ilk olarak öğrencisini tanımalı, onun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan pekiştirmeler
kullanmalıdır. Sınıf atmosferinde öğrencinin gösterdiği olumlu davranışları, verdiği yanıtları güçlendirmeyi
veya olumsuz davranışlardan uzaklaştırmayı amaçlayan öğretmen davranışları şüphesiz ki çok önemlidir.
Öğrencilerin kazanması hedeflenen davranışların ne kadarının gerçekleştirildiğinin, başarı düzeylerinin ne
olduğunun öğrencilere açıklanması yani değerlendirmenin yapılması öğrencilerin başarılarını olumlu yönde
etkileyecektir.
Öğretmenin öğretim sürecinde rol ve sorumlulukları vardır. Çeşitli sınıflamalar yapılmakla birlikte bu rol ve
sorumluluklar: öğrenmeyi sağlama, sınıf yönetimi, planlama, uygulama, pekiştirme, değerlendirme, güven
verme, topluluk liderliği başlıkları altında sıralanabilir. Bir öğretmen olarak öğretim sürecindeki başarı ve
başarısızlığının çoğu onun rollerini, sorumluluklarını ve gücünü nasıl kullandığıyla ilgilidir. Öğretmen başarısı
öğrencinin başarı, tutum, ilgi ve becerisine yansımaktadır. Bu da araştırmamızın önemini ortaya koymaktadır.
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Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, sınıf yönetiminde olumlu öğretmen davranışlarının öğrenci başarısına katkısını öğrenci
algıları doğrultusunda belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1. Öğretmenlerin Olumlu Öğretmen Davranışları, öğrenci başarısını öğrenci algılarına göre ne derecede
etkilemektedirler?
2. Öğretmenlerin Olumlu Öğretmen Davranışları, öğrenci algıları arasında cinsiyet, yaş, sınıf ve okul
değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
YÖNTEM
Araştırmanın modeli
Çalışma grubunu İstanbul ili Sultanbeyli ilçesindeki ortaöğretim okullarındaki öğrenciler oluşturmaktadır.
Araştırma bulgularına ait sonuçlar ve verilerin çözümünde yararlanılan bütün yöntemler açısından bu araştırma
betimsel ve ilişkisel tarama niteliği taşımaktadır (Karasar, 2005).
Evren ve Örneklem
Çalışma grubu 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı İstanbul ili Sultanbeyli ilçesindeki ortaöğretim okullarındaki
öğrenciler oluşturmaktadır. 12. Sınıflar daha çok staj, üniversite sınavına hazırlık gibi sebeplerle araştırmaya
katılmaları mümkün olmamıştır. Her sınıf düzeyinden 20 civarında gönüllü öğrenci seçilerek araştırma
uygulanmıştır. 490 öğrenciye ölçek dağıtılmış olup 427 tanesi dönmüştür. Dönenlerin hepsi uygun şekilde
doldurulduğu için atılan ölçek olmamıştır. Okullara dağıtılan ölçek formları ve dönüş oranları Tablo-1’de
verilmiştir.
Tablo 1: Okullara Dağıtılan Görüşme Formlarının Dönüş Sayıları
OKUL ADI

Dağıtılan

HÜSNÜ ÖZYEĞİN ANADOLU LİSESİ
SULTANBEYLİ ANADOLU LİSESİ
TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ
SABİHA GÖKÇEN TEKNİK VE EML
SULTANBEYLİ TEKNİK VE EML
SULTANBEYLİ KIZ TEKNİK VE EML
GEDİKTAŞ İHL
SULTANBEYLİ KIZ ANADOLU İHL
TOPLAM

60
60
60
60
60
60
60
70
490

ANKET ADEDİ
Dönen
50
60
59
53
42
51
50
62
427

Veri Toplama Aracı
Araştırmada kullanılan ölçek Soydal (2006) tarafından geliştirilmiştir. Araştırmacı Olumlu Öğretmen
Davranışlarını dört boyutta ve otuzdört maddede gruplandırmıştır. Bu alt boyutlar: Planlama, Uygulama,
Pekiştirme ve Değerlendirme’ den oluşmaktadır. Soydal (2006) Ölçeğin toplamına ilişkin Cronbach Alpha
Güvenirlik Katsayısı ise .91 bulmuştur. Ölçeğin alt boyutları için Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayıları
ise sırasıyla; Planlama alt boyutu için α .78 ; uygulama alt boyutu için α : .81; pekiştirme alt boyutu için α: .87
ve değerlendirme alt boyutuna ilişkin α: .67’dir. Bu çalışmada ise ölçeğin toplamına ilişkin Cronbach Alfa
Güvenirlik Katsayısı ,91 bulunmuştur. Alt boyutlarına ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları şöyledir:
Planlama alt boyutu için α .78 ; uygulama alt boyutu için α : .82; pekiştirme alt boyutu için α: .80 ve
değerlendirme alt boyutuna ilişkin α: .76’dir. Bu da kullanılan ölçeğin güvenirlik seviyesinin yüksek olduğunu
göstermektedir.
Veri toplama aracında yer alan ve öğrenci algılarını belirten Daima (5), Sık Sık (4), Ara Sıra (3), Nadiren (2),
Hiçbir Zaman (1) biçiminde sıralanan 5’li eşit aralıklı ölçekte bulunan 4 aralık üzerinden; aralık sayısı (4),
seçenek sayısı (5)’le oranlanarak 0.80 değeri elde edilmiştir. Derecelendirme ölçeğindeki her seçeneğin
kapsayabileceği sayısal değerlerin alt ve üst sınırlarını belirlemede elde edilen bu 0.80 değeri kullanılmıştır.
verilerin normal dağılıp dağılmadığına ilişkin olarak Kolmogorov Smirnov testi yapılmış ve verilerin normal
dağıldığı bulunmuştur. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Öğrenci
algıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı kişisel özelliklerine göre belirlenmiştir. Derecelendirme
ölçeğindeki minimum değer olan 1’e, 0.80 eklenmiş ve “Hiçbir Zaman” seçeneğinin alt sınırı 1, üst sınırı da
1.80 puan olarak belirlenmiştir. Bu puan, maksimum değer olan 5’e ulaşıncaya kadar eklenerek sürdürülmüştür.
Bu yöntemle elde edilen sayısal değerler, aritmetik ortalamalarda kullanılan; 1.00 – 1.79 arası görüşler “Hiçbir
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Zaman”, 1.80 – 2.59 arası görüşler “Nadiren”, 2.60 – 3.39 arası görüşler “Ara Sıra”, 3.40 – 4.19 arası görüşler
“Sık Sık”, 4.20 – 5.00. arası görüşler “Her Zaman” değerleri olarak belirlenmiştir.
BULGULAR
Bu bölümde öğrencilerin; öğretmenlerin olumlu davranışları hakkındaki görüşleri belirlenmiştir. Daha sonra
ortaya çıkan bu görüşlerin cinsiyet, sınıf, yaş ve okul değişkenlerine göre karşılaştırmaları yapılmıştır.
Öğretmenlerin olumlu öğretmen davranışları düzeylerine ilişkin yapılan betimsel istatistikler Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 2: Öğretmenlerin Olumlu Öğretmen Davranışları Düzeylerine İlişkin Yapılan Betimsel İstatistikler
Ölçek

Olumlu Öğretmen
Davranışları Ölçeği

Alt Boyutlar

N

Ortalama

S.S

PLANLAMA

427

3,3415

,87591

UYGULAMA

427

3,3097

,79647

PEKİŞTİRME

427

3,3808

,79455

DEĞERLENDİRME

427

3,2592

1,11562

Toplam

427

3,3369

,70964

Tablo-2 incelendiğinde öğretmenlerin olumlu öğretmen davranışları düzeylerinin planlama boyutunda ( X
=3.34), uygulama boyutunda ( X =3.30), pekiştirme boyutunda ( X =3.38) ve değerlendirme boyutunda ise (

X =3.25)

“Ara Sıra” düzeyindedir. Öğrencilerin olumlu öğretmenlerin davranışları ölçeğinin alt

boyutlarından planlama boyutunun “Dersin amaçlarını öğrencilere anlatır” maddesi ( X =3.55), en çok katılım
gösteren maddesidir. Yine bu boyutta en az katılım gösterdikleri madde “Sınıf içi kuralları öğrencilerle birlikte
belirler” maddesidir. Bu madde aynı zaman tüm ölçeğin en az puan alan maddesidir.
Yukarıdaki bulgulara göre öğretmenlerin dersin amaçlarını öğrencilere anlattıkları, sınıf içindeki kuralları
belirlerken öğrencilerin fikirlerini daha az aldıklarını ortaya koymaktadır.
Tablo 3: Öğrencilerin Cinsiyetlerinin Olumlu Öğretmen Davranışları Düzeylerine İlişkin T Testi Tablosu
ÖLÇEK

Alt Boyutlar

CİNSİYET

N

Ortalama

S.S

sd

Kız

210

3,4183

,80803

425

Erkek

217

3,2673

,93279

Kız

210

3,3817

,77003

Erkek

217

3,2400

,81698

Kız

210

3,3881

,73425

Erkek

217

3,3737

,85048

Kız

210

3,2603

1,08244

Erkek

217

3,2581

1,14933

Kız

210

3,3915

,65316

217

3,2841

,75809

Planlama

Uygulama
Olumlu Öğretmen
Davranışları
Ölçeği

Pekiştirme

Değerlendirme

Toplam
Erkek

425

425

425

425

t
1,785

p
,075

1,843

,066

,188

,851

,021

,983

1,566

,118

Öğrencilerin cinsiyetlerinin olumlu öğretmen davranışları düzeylerine ilişkin yapılan t testi sonuçları Tablo-3’te
gösterilmiştir. Tablo-3 incelendiğinde kız öğrencilerin olumlu öğretmen davranışları düzeylerinin ( X =3.39)
toplamda erkek öğrencilere göre ( X =3.28) daha yüksek olduğu görülmektedir. Her iki grupta olumlu
öğretmen davranışlarının toplamda ve alt boyutlarda öğretmenlerinin ara sıra gösterdiklerini düşünmektedirler.
Bu kapsamda bağımsız örneklem t- testi sonucunda öğrencilerin cinsiyetleri ile olumlu öğretmen davranış
düzeyleri (p>0.05) arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
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Tablo 4: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yaş Durumlarına İlişkin Tek Yönlü Varyans Testi Tablosu

PLANLAMA

UYGULAMA

PEKİŞTİRME

DEĞERLENDİRME

TOPLAM

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

F

P

Gruplar Arası

4,134

3

1,378

1,806

,145

Gruplar İçi

322,698

423

,763

Toplam

326,832

426

Gruplar Arası

6,664

3

2,221

3,565

,014

Gruplar İçi

263,577

423

,623

Toplam

270,241

426

Gruplar Arası

2,911

3

,970

1,543

,203

Gruplar İçi

266,024

423

,629

Toplam

268,935

426

Gruplar Arası

3,631

3

1,210

,972

,406

Gruplar İçi

526,577

423

1,245

Toplam

530,207

426

Gruplar Arası

2,143

3

,714

1,423

,235

Gruplar İçi

212,384

423

,502

Toplam

214,528

426

Farkın
Kaynağı

15-16

*P<0.05
Tablo-4’deki analiz sonuçları incelendiğinde olumlu öğretmen davranışlarının “Uygulama” alt boyutunda
öğrencilerin yaş durumlarına göre anlamlı bir farklılığın bulunduğu görülmektedir [F(3-423)= 3,565, p<0,05].
Yaş değişkenine göre anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan Post
Hoc testinin sonuçlarına göre 16 yaş öğrencilerin (X=3,47), 14 yaş (X=3,32), 15 yaş (X=3,18) ve 17 yaş ve üstü
(X=3,27) öğrencilere göre uygulama boyutundaki öğretmen davranışlarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir.
Diğer alt boyutlarda öğrencilerin yaş durumlarına göre anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Tablo 5: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sınıf Durumlarına İlişkin Tek Yönlü Varyans Testi Tablosu

PLANLAMA

UYGULAMA

PEKİŞTİRME

DEĞERLENDİRME

TOPLAM

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

F

P

Farkın
Kaynağı

Gruplar Arası

6,654

2

3,327

4,406

,013

9-10

Gruplar İçi

320,179

424

,755

Toplam

326,832

426

Gruplar Arası

5,115

2

2,557

4,090

,017

9-10

Gruplar İçi

265,126

424

,625

Toplam

270,241

426

Gruplar Arası

,317

2

,159

,250

,779

Gruplar İçi

268,618

424

,634

Toplam

268,935

426

Gruplar Arası

6,509

2

3,254

2,635

,073

Gruplar İçi

523,699

424

1,235

Toplam

530,207

426

Gruplar Arası

2,895

2

1,448

2,900

,056

Gruplar İçi

211,632

424

,499

Toplam

214,528

426

*P<0.05
Tablo-5’deki analiz sonuçları incelendiğinde olumlu öğretmen davranışlarının “Planlama” alt boyutunda
öğrencilerin sınıf durumlarına göre anlamlı bir farklılığın bulunduğu görülmektedir [F(2-424)= 3,327, p<0,05].
Sınıf değişkenine göre anlamlı farklılığın hangi sınıf grupları arasında olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan

514

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

Post Hoc testinin sonuçlarına göre 10. sınıf öğrencilerin (X=3,42), 9. sınıf (X=3,10), ve 11. sınıf (X=3,35)
öğrencilere göre planlama boyutundaki öğretmen davranışlarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir.
Olumlu öğretmen davranışlarının “Uygulama” alt boyutunda öğrencilerin sınıf durumlarına göre anlamlı bir
farklılığın bulunduğu görülmektedir [F(2-424)= 2.557, p<0,05]. Sınıf değişkenine göre anlamlı farklılığın hangi
sınıf grupları arasında olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan Post Hoc testinin sonuçlarına göre 10. sınıf
öğrencilerin (X=3,38), 9. sınıf (X=3,10), ve 11. sınıf (X=3,32) öğrencilere göre planlama boyutundaki öğretmen
davranışlarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir.
Tablo 6: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Okul Durumlarına İlişkin Tek Yönlü Varyans Testi Tablosu

PLANLAMA

UYGULAMA

PEKİŞTİRME

DEĞERLENDİRME

TOPLAM

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

F

P

Farkın Kaynağı

Gruplar Arası

16,990

7

2,427

3,282

,002

Sultanbeyli Kız İHL -

Gruplar İçi

309,842

419

,739

Toplam

326,832

426

Gruplar Arası

25,251

7

3,607

6,170

,000

Gruplar İçi

244,990

419

,585

Toplam

270,241

426

Gediktaş İHL
Sultanbeyli Kız Teknik
EML
Sultanbeyli Kız Teknik
EM L T.T. Anadolu L,
Sultanbeyli EML,
Gediktaş İHL, Sabiha
G. EML

Gruplar Arası

11,336

7

1,619

2,634

,011

Gruplar İçi

257,600

419

,615

Toplam

268,935

426

Gruplar Arası

35,749

7

5,107

4,328

,000

Gruplar İçi

494,458

419

1,180

Toplam

530,207

426

Gruplar Arası

6,900

7

,986

1,989

,055

Gruplar İçi

207,628

419

,496

Toplam

214,528

426

Sabiha G. EML Sultanbeyli Kız Teknik
EML,
Gediktaş İHL

*P<0.05
Tablo-6’daki analiz sonuçları incelendiğinde olumlu öğretmen davranışlarının “Planlama” alt boyutunda
öğrencilerin okul durumlarına göre anlamlı bir farklılığın bulunduğu görülmektedir [F(7-419)= 2,427, p<0,05].
Okul değişkenine göre anlamlı farklılığın hangi okul grupları arasında olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan
Post Hoc testinin sonuçlarına göre Sultanbeyli Kız İHL öğrencilerinin (X=3,70), Gediktaş İHL (X=3,06), ve
Sultanbeyli Kız Teknik EML (X=3,06) öğrencilerine göre planlama boyutundaki öğretmen davranışlarının daha
olumlu olduğu belirlenmiştir.
Olumlu öğretmen davranışlarının “Uygulama” alt boyutunda öğrencilerin okul durumlarına göre anlamlı bir
farklılığın bulunduğu görülmektedir [F(7-419)= 3,607, p<0,05]. Okul değişkenine göre anlamlı farklılığın hangi
okul grupları arasında olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan Post Hoc testinin sonuçlarına göre Sabiha
Gökçen Teknik ve EML öğrencilerinin (X=3,61), Gediktaş İHL (X=2.93), Sultanbeyli Kız Teknik ve EML
(X=2,86), Sultanbeyli Teknik ve EML (X=3,50) ve Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencilerine göre uygulama
boyutundaki öğretmen davranışlarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir.
Olumlu öğretmen davranışlarının “Değerlendirme” alt boyutunda öğrencilerin okul durumlarına göre anlamlı
bir farklılığın bulunduğu görülmektedir [F(7-419)= 5,107, p<0,05]. Okul değişkenine göre anlamlı farklılığın
hangi okul grupları arasında olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan Post Hoc testinin sonuçlarına göre Sabiha
Gökçen Teknik ve EML öğrencilerinin (X=3,74), Gediktaş İHL (X=2,84) ve Sultanbeyli Kız Teknik ve EML
(X=2,94) öğrencilerine göre değerlendirme boyutundaki öğretmen davranışlarının daha olumlu olduğu
belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Eğitim örgütlerinde hiç şüphesiz öğretmenlerin davranışları, eğitimin istenilen amacına ulaşmasında en önemli
olgulardan birisidir. Davranışların planlı bir şekilde sergilenmesi, planlanan davranışların uygulanması,
uygulamanın pekiştirilerek devam ettirilmesi ve hiç şüphesiz değerlendirmelere tabi tutulması muhakkak ki
eğitimin amacı olan istendik davranışların oluşması için çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, sınıf yönetiminde
olumlu öğretmen davranışlarının öğrenci başarısına katkısını öğrenci algıları doğrultusunda belirlemektir
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Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin olumlu öğretmen davranışları düzeylerinin tüm
boyutlarda “Ara Sıra” düzeyinde olduğu bulunmuştur. Bu veri öğrencilere göre öğretmenlerin olumlu öğretmen
davranışlarının kendi başarılarını ara sıra etkilediği sonucunu çıkarmaktadır. Soydal(2006) tarafından yapılan
araştırmada benzer sonuçlar bulunmuştur. Bu bulgular araştırmayı destekler niteliktedir.
Olumlu Öğretmen Davranışları Ölçeğinin alt boyutlarından pekiştirme boyutundaki öğretmen davranışlarının
öğrencilerin başarılarına etkisinin diğer boyutlardan daha fazla olduğu görülmektedir. Bu sonuç öğretmenlerin
öğretimde pekiştirme davranışını kullandığı zaman öğrencilerde başarı düzeyinin yükseldiği anlamına
gelmektedir. Soydal(2006), Görgen ve Tahta (2005), Bulduk ve Oktar (1999), tarafından yapılan araştırmalar
da bu sonucu desteklemektedir.
Öğrencilerin cinsiyetleri ile öğretmenlerin olumlu öğretmen davranış düzeyleri arasında toplamda ve boyutlar
bazında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kız ve erkek öğrenciler öğretmenlerinin olumlu öğretmen davranışlarını
toplamda ve alt boyutlarda “Ara Sıra” düzeyinde gösterdiklerini düşünmektedirler. Bu sonuçlar Soydal(2006)
tarafından yapılan araştırmayla paralellik göstermektedir.
Öğrencilerin yaşları ile öğretmenlerin olumlu öğretmen davranış düzeyleri arasında toplamda ve uygulama alt
boyutu hariç diğer alt boyutlar bazında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu da bize olumlu öğretmen davranışları
her yaştaki öğrenci tarafından aynı düzeyde algılandığı sonucunu vermektedir. Bu sonuçlara göre bu
araştırmanın uygulama boyutu dışındaki diğer sonuçları Soydal(2006) ve Özler(1998)tarafından yapılan
araştırmaların sonuçları ile birbirini desteklemektedir.
Öğrenci görüşlerine göre olumlu öğretmen davranışlarının öğrenci başarısına etkisinin sınıf düzeylerine göre
toplamda anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür. Planlama ve uygulama alt boyutlarında dokuz ve
onuncu sınıflar lehine bir fark bulunmuştur. Soydal(2006) ve Özler(1998) tarafından yapılan araştırmalar da bu
sonucu desteklemektedir.
Öğrencilerin cinsiyetleri ile öğretmenlerin olumlu öğretmen davranış düzeyleri arasında toplamda ve boyutlar
bazında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kız ve erkek öğrenciler öğretmenlerinin olumlu öğretmen davranışlarını
toplamda ve alt boyutlarda “Ara Sıra” düzeyinde gösterdiklerini düşünmektedirler. Bu sonuçlar Soydal(2006)
tarafından yapılan araştırmayla paralellik göstermektedir.
Öğrencilerin okul türleri ile öğretmenlerin olumlu öğretmen davranış düzeyleri arasında toplamda ve pekiştirme
alt boyutunda anlamlı bir fark bulunmamıştır. Diğer alt boyutlarda öğrencilerin okul türlerine göre
öğretmenlerin olumlu öğretmen davranış düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bu sonuçlar Özler(1998)
tarafından yapılan araştırmayla benzerlik göstermektedir.
Bu araştırma sonuçları doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:
1- Etkili ve olumlu öğretmen davranışlarının öğretilmesi ve geliştirilmesi adına lisans öğretiminde ve meslek
yaşantısında dersler ve seminerler verilmelidir.
2- Öğrenciler kendilerine örnek olarak gördükleri öğretmenlerini her yönden iyi olmalarını beklerler. Bu
nedenle öğretmenler sınıf yönetiminde ve mesleki konularda yetiştirilmeli ve buna teşvik edilmelidirler.
3- Öğretmenler öğrencilerini sınıf içi ve ders planlamalarında bilgilendirmeli ve onlara öğrenmelerinin bir
sorumluluk olduğunu hatırlatmalıdır.
4- Değerlendirme boyutundaki öğretmen davranışlarını gerçekleştirilme oranı öğrenciler tarafından düşük
düzeyde görüldüğünden bu boyuttaki davranışlara daha çok ağırlık verilmesi öğrenci başarısını olumlu yönde
etkileyecektir.
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THE SATISFACTION OF THE STUDENTS FROM THE EDUCATION FOR PROMOTION
OF HEALTH KNOWLEDGE
Albena ANDONOVA1

Abstract
The aim of the study was to establish the level of satisfaction in the students in the specialty ‘Nurse’ from their
participation in training to increase their skills lecture. The education of students is the first stage of the project of Trakya
University Medical Faculty, Department of Health Care. It is supposed to enhance the skills of students, to promote their
health knowledge and culture, to develop ability of teamwork. The theme of the study is "Shaping the health knowledge
and culture among youths in homes for children deprived of parental care."
In conclusion it can be said that the students were satisfied with the training and expressed willingness to engage in further
voluntary initiatives for children and adults. All students showed creativity, ingenuity and diligence in the preparation of
the topics and learning. At the end of the first stage of the project all the students decided to take part in the next stages too.
It can therefore be concluded that teachers have successfully fulfilled their role as facilitators, motivators and trainers in the
training of students.
Key Words: Students, education, satisfaction, methods for learning

1. INTRODUCTION
The training of the students in the specialty ‘Nurse’ aims to shape health care professionals with knowledge,
skills and professional competencies of care for the treatment, prevention and health promotion of healthy
lifestyles among the population. To meet the needs of the community of highly skilled and motivated nurses we
need to conduct professional training and education. Academics medical school are responsible for the
preparation and updating curricula and to use appropriate methods, forms and means of training and education.
It is also necessary to provide creation of regular patterns of behavior and style of working with different
categories of the population .
Stimulating creativity and creating conditions for personal formation of the students is one of the most important
components of the training. The future medical professionals will have to perform various "roles" in the course
of their professional realization - medical professionals, trainers, friends, coaches and others. Acquisition of
skills for creativity and flexibility in addressing different clinical situations in life's difficult road that must be
traveled by students and teachers. Modeling future medical professionals that are responsible for the learning
process aims to create their professional skills, social activity, and attitudes towards professional development,
self-improvement and self-assertion. S. Chavdarova-Kostova notes that "in general the definition of competence
combines knowledge and skills, but the focus is on their practical application." (7). In this context a key role is
the teacher with their professional and personal qualities and skills for communication, constructive interaction,
use of innovative techniques and IT technologies, cognitive, psychological, analytical, creative and practical
skills.
PURPOSE: The aim of the study was to establish the level of satisfaction in the students in the specialty ‘Nurse’
from their participation in training to increase their skills lecture. The education of students is the first stage of
the project of Trakya University Medical Faculty, Department of Health Care. It is supposed to enhance the
skills of students, to promote their health knowledge and culture, to develop ability of teamwork. The theme of
the study is "Shaping the health knowledge and culture among youths in homes for children deprived of parental
care."
2. METHODS
In their training the students have used traditional and innovative methods and means of education: lectures
exhibition, lecture, narrative, explanation, discussion, instruction, situational method, role playing, performance,
presentation, making flyers. The training was attended by 30 students in the specialty ‘Nurse’ , MF, Trakia
University, Stara Zagora. The professors are from the Department of Health Care in the following specialtiesdoctor, nurse, midwife. Students involved in the project took part of their own accord, but success of the training
above 4.00.
The survey data were processed and presented in graphical and mathematical methods.
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3. RESULTS
While analyzing the results of the study it was found that all students were satisfied with the training and
believed that they had improved lecture skills.
Students were asked which of the methods used in their training were the most effective form of health
knowledge.
Fig.1 Most effective for the formation of medical knowledge

40%
83%

50%

80%

that role-playing games
attractive presentation of the problem and illustrated by various media
exercises, lectures, stories, explanations,
discussion, instructions, situational method

A high percentage (83.3%) of respondents indicated that role-playing games will help the greatest extent in the
education of children. Almost as students (79.9%) indicated that the attractive presentation of the problem and
illustrated by various media (audio, video, posters, role plays, etc...) will help children learn health knowledge
more fully. H. Atanasova and Kr. Miteva in their study established similar results and noted that the method
"role playing games" "…is suitable for forming skills to adequately respond to a particular situation" “it is
connected to the behavior of other people and to improves the communication skills in general."(2). About 50%
are facing exercises, lectures, stories, explanations, followed by a discussion, instructions, situational method
(about 40%). It should be noted that most of the students (89.1%) believe that the multimedia presentation will
be very useful in teaching children. As a third indicated that presentations on topics are made in class and they
are asked by the teachers in order to achieve the goal of making the presentation of health information more
attractive for the children.
A major problem that would arise while students are training children is the possibility of placing unexpected
questions, the answers to which are not completely clear.
Fig. 2 The topics that were difficult for the students
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46%
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issues w ith specific cases
questions that cannot meet due to lack of know ledge
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The topics that were difficult for the students may be grouped in the following ways: asking questions related to
privacy (33%), issues with specific cases (46.2%), questions that cannot meet due to lack of knowledge (69.3
%). The teachers were asked a lot of questions like that during the students’ training. It typical that the students
feel unsure in case when questions on these issues arise. Solving and modeling different situations require the
use of the method of reproducing real situations. These problems require skills in analysis, synthesis, and
reference of information. It is a complex multi-knowledge and practical experience and it is normal that some
students are still not enough confident in their professional knowledge, skills and competencies.
Students are actively interested in learning how to react and respond to such queries. To avoid such situations
we should allow that is the realization of the project provided in the training there should always be a teacher.
From a pedagogical perspective the ‘receipt’ of correct and timely response and support from the teacher has a
positive influence on students, especially when they are placed in the new role of being trainers. Personality,
authority and presence of the teacher create confidence and security in their own capacity to perform the tasks.
In her study. S. Kyuchukova found that "more than two-thirds of the asked students are significantly influenced
by the example and the personal qualities of their teachers. They willingly seek and receive the help and support
of their trainers and are heavily influenced by them. " (5). L. Desev stresses that "the success in the educationallearning process depends largely on the teacher and her/his personality, work style of communication and
leadership." (3). Meaningful communication with faculty who are experts in their professional fields plays a
significant role in stimulating students to actively participate in the training and increases their interest in the
chosen profession.
During the training, students and teachers together developed the themes providing the increasing of the health
awareness of the children. Each theme includes lectures statement presentation RPGs on the subject and the
providing of visual equipment (boards, flyers) and supplies, talk and discussion. While making multimedia
presentations students worked in groups and had the opportunity to be creative in selecting slides, photos,
videos, music and graphics to illustrate the content. Group work helps to shape students' collaborative skills,
tolerance, respect, communication, but also to defend the position, leadership and the social activity. All
students showed initiative and creativity working on the attractive presentation of the topic. Teachers also state
that they are happy with the fulfillment of the tasks, the students’ enthusiasm and creative innovative thinking
while working on the given tasks.
4. CONCLUSIONS
In conclusion it can be said that the students were satisfied with the training and expressed willingness to
engage in further voluntary initiatives for children and adults. All students showed creativity, ingenuity and
diligence in the preparation of the topics and learning. At the end of the first stage of the project all the students
decided to take part in the next stages too. It can therefore be concluded that teachers have successfully fulfilled
their role as facilitators, motivators and trainers in the training of students.
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LECTURE – MODERN ASPECTS
Albena Andonova1, Kremena Miteva2
Abstract
Their implementation in the teaching process of the high medical school ensures the humanistic orientation of the students
and affirms democratic style of relationships between students and teachers. It also helps to increase the communicative
culture, the formation of clinical thinking and tolerance; it provokes feelings, emotions and imagination of students with
medical specialties.
Purpose: The present work aims to research the views of the students studying in "Nurse" and "Midwife" of the
effectiveness of the lectures presented by the means of multimedia.
In conclusion it can be said that most of the students approve the use of modern technical means for submission of content
and state their benefits. They also appreciate the role of the teacher in the learning process. Students are active in their
responses and express their own position, experiences and give examples. For today's young people the multimedia
presentation of the educational content is common, accessible and they regard it as an intriguing way of training their
vocational skills, so its usage in the lectures is met with approval.
Key Words: Presentation, lecture, visualization, learning content, teacher

1. INTRODUCTION
The use of interactive methods in the modern education in the recent years becomes increasingly popular. Their
implementation in the teaching process of the high medical school ensures the humanistic orientation of the
students and affirms democratic style of relationships between students and teachers. It also helps to increase the
communicative culture, the formation of clinical thinking and tolerance; it provokes feelings, emotions and
imagination of students with medical specialties.
In modern medical education the teacher is required to be not only good medical specialist and educator, but
also to identify and implement the most effective ways and means of active participation of students in the
learning process i.e. to use innovative approaches in the process of training.
One of the most popular methods for teaching content in different disciplines in high schools is the lecture
presentation. The lecture in its modern form is converted from traditional to interactive
method for learning content. The most popular are the following varieties:
- A lecture visualization is achieved by using visual devices (multimedia, interactive whiteboard, display, video,
etc.) in order to fully present the problem. This kind of talk is particularly useful in the training of health
professionals;
- A problematic lecture is a lecture where the teacher formulates a problem and the students are required to
make analysis of the material and presentation of the solution;
- A lecture ‘provocation’ is an other type of lecture where at the beginning of it the teacher declares that would
deliberately make mistakes that students should discover and indicate;
- A co-lecture is a lecture where two teachers represent different parts of a subject and there is an iinteraction
amongst them and the students;
- A lecture-dialogue is a different type of lecture where the teacher asks questions on the topic that students must
answer.
PURPOSE: This research aims to study the opinion of the students in the specialty of „Nurse" and "Midwife" in
a lecture presented by the means of multimedia.
Purpose: The present work aims to research the views of the students studying in "Nurse" and "Midwife" of the
effectiveness of the lectures presented by the means of multimedia.
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2. METHODS
In the anonymous survey 30 students from "Nurse" and 30 from "Midwife" were involved. They all study in the
III and the IV grade in the Faculty of Medicine, Thracian University, Stara Zagora.
The survey data were processed with mathematical and graphical methods.
3. RESULTS
In the following years the teachers of universities will face new challenges in training created by the attitude of
the Generation Z (born from 1994 to 2004). For this generation digital technologies are inextricably linked to
their daily lives and they see them as a mandatory element of life and the environment. The current generation Y
(born 1980-1994) is formed by young people for whom the Internet, the social networks and the computers are
also part of life and have become an essential tool for contacts, information, exchange of ideas, thoughts and
experiences. People of this generation are not afraid to point out their abilities and they take digital world as a
normal and essential part of everything they do.
The mass introduction of modern information technologies in education will enable the students to be more
motivated, interested and concentrated on the learning material. Practice shows that educational content
delivered using multimedia is more interesting for the students. The virtual world and the IT technologies are an
integral part of their lives and are perceived as something familiar and useful. Therefore, the use of multimedia
presentation as part of the teaching of the material facilitates maximum learning and excite the interest of the
students to acquire new knowledge.
The study found that for the majority of the students - 86% it is an advantage to have their curriculum content
visualized in pictures, diagrams, charts, tables and etc. According to 80% of them the possibility to listen, see
and record is the most important advantage of the visualization of the lecture content, 72% of the students
indicate that the observed frame, photo or video of a certain state contributes to a quality and lasting perception
of the information (appearance of person / body part / organ or a condition, symptom, etc…)and 68% indicate
that visualization helps in the formation of these pertinent questions and seeking answers from the teacher or
independently.
Fig.1 Аdvantages of multimedia presentation

68%

86%

72%
80%

visualization curriculum

hearing, seeing and recording

durability information

activate student

The sum of percentages exceeds 100% because some respondents have given more than one answer. The
challenge for medical education is to introduce technologies, methodologies and techniques centered on
individual expression of each trainee, but based on interactivity. Thus the utmost purpose is to stimulate the
interest and the motivation of learners and facilitate the process of formation of professional clinical thinking.
Most students (90%) said that they would prefer to choose educational content to be presented in this way in all
subjects. A significant group of students (over 70%) from both subjects indicate that while teaching disciplines
like Anatomy, Physiology, Practical Foundations of Nursing Practice, Fundamentals of Nursing and Midwifery
Care, Internal Medicine, Surgery, Obstetrics and Gynecology, Pediatrics in Neonatology , Nervous Diseases,
Ophthalmology, Skin and Venereal Diseases, Infectious Diseases and others the visualization of various clinical
conditions, organs and systems helps to facilitate perception of content and store specific features.
Using a multimedia presentation during a lecture in the training of medical professionals should not be the only
element of teaching. Interactivity should be seen as an interaction between the students and the teacher. The
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explanation of a subject or telling a story along with visualization enriches teaching. Interactivity requires active
participation from both sides - professors and students. A multimedia presentation of the lecture teaching
stimulates active thinking, participation and perception of information from the students. Compression of
scientific information and visual presentation stimulates the formation of ideas and knowledge and facilitates
learning and the formation of professional competence. An attractively presented lecture raises questions in the
students and stimulates their interest in the subject of the studied specialty. Interactive presentation of a topic
encourages students’ meaningful learning. During the process of visually exhibiting the content of a lecture the
student learns also how to look for additional information – to examine the graphics and the pictures, to
establish logical connections, to memorize features, to compare the recorded information and thus he starts
learning more actively. Considering these advantages Hr. Miltcheva found that the multimedia presentation of
the lecture significantly facilitates the preparation of students in subjects where there are no textbooks. (2)
Skillful combination of interactive lectures, exercises and practical training in clinical bases ensure the
durability of knowledge and the formation of professional clinical thinking in the minds of the future medical
professionals. In the future practice the acquired competencies will not only help medical professionals to
perform quality health care, but also to participate actively in the prevention and the creation of an individual
plan of care for the needy.
The professor's role in the organization of learning, teaching and encouraging students to learning and be active
is leading. In the multimedia presentation of the lecture it is the teacher on whom the selection of the scientific
information depends. It is not only the primary means of information, but also an appropriate educational
content enrichment with various visualization capabilities (graphics, animations, video, etc.) The questionnaire
was done about the role of the teacher in the process of teaching.
A high percentage group (92%) indicates that the teacher is the main moderator during a lecture and on him
depends if the method is interesting and attractive. In their answers the respondents indicated that the personal
and the professional qualities of the teachers depend largely on interesting and attractive presentation of the
material whether it is presented in a traditional way or by visual means. The remaining 8% of respondents
indicated that the teacher facilitates learning with her/his explanations, but they are occupied with the
preparation of the subject.
So lecture visualizing us much better than the traditional way presenting. In the surveys the students reported
that they would like to have presentations during the exercises and the educational workshops. In a more
detailed review of the responses to the question is found the following: the biggest group of the respondents
(84%) believes that the educative workshops in practical foundations of nursing and midwifery care held by the
means of multimedia presentation of the topic will assist the utmost their training and 16% did not indicate
specific opinion. Some respondents specify their answers with examples.

Fig. 2. Effectiveness of self-training videos with students on topics

47%

54%

52%

physiologic parameters and injection technique
desmurgiya
hygienic requirements

They point out that the inclusion of video in educational workshops in the teaching of physiological indicators
and injection technique (54%) knowledge about bandages (52%), hygienic requirements (47%) would facilitate
self-training. All midwives indicated that the video clips showing the different stages of labor and the behavior
of the midwife will be very useful for preparation.
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4. CONCLUSIONS
In conclusion it can be said that most of the students approve the use of modern technical means for submission
of content and state their benefits. They also appreciate the role of the teacher in the learning process. Students
are active in their responses and express their own position, experiences and give examples. For today's young
people the multimedia presentation of the educational content is common, accessible and they regard it as an
intriguing way of training their vocational skills, so its usage in the lectures is met with approval.
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PROJECT - BASED EDUCATION OF THE STUDENTS IN THE SPECIALTY OF
"MIDWIFE"
Zdravka ATANASOVA1

Summary
Project-based learning in higher medical school contributes to the improvement of the intellectual, practical and
social skills of students and builds meaningful professional and personal qualities.
Aim of the study: To explore the involvement of students in "Midwife" at the Medical Faculty, Trakia University Stara Zagora in individual and group projects and their satisfaction with the implementation of project-based training on
some of the profiling courses.
Results: The study is the opinion of 82 students of the specialty "Midwife". The majority of students in "Midwife"
at the Medical Faculty, Trakia University - Stara Zagora have a positive attitude and motivation for the application of the
"method of the" process of learning. They have a high level of participation in individual and group projects. Nearly twothirds of the respondents prefer to work alone on projects.
Conclusions: It is confirmed the view that project-based learning stimulate activity awareness and autonomy of the
students and helps to improve the communicative competence of future midwives. There are effective organizational
arrangements to govern, to secure and manage the project-based learning as a kind of independent work of students in at
basic training.
Keywords: students, project-based learning, satisfaction.

І. INTRODUCTION
In the recent decades medical education gets more and more widely influenced by the idea of applying
the pedagogical method of approach in the practice and in the application forms. It is considered to give
professors the needed tools that stimulate activity, awareness and autonomy of students. The demand of the
development of innovative pedagogical practices designed to identify viable models lead to better results and
improve the education system. The Russian researcher I. Sergeyev stated that ‘the face of education - these are
the new teaching methods.’ [7, p.4] Over a century ago in ‘Democracy and Education’ (1916), the American
philosopher and reformer John Dewey said that „If we teach today as we taught yesterday, we rob our children
of tomorrow”. [9]
Higher medical school requires pedagogical practices that ensure:

like knowledge, skills,
competencies and attributes directly related to the experience of their application in practical professional
activities;

ing conditions for the realization of the principle of ‘lifelong learning’.
Attempts to define project-based studying / PBS / have been made since its establishment in the19th
century in the United States and they were based on the concept of ‘pragmatic pedagogy’.PBS began as a
extension of the American progressive education movement of the early 1900s when Kirkpatrick /1918/ asserted
that education should center of children engaging in self-directed, purposeful projects. Dewey 1938 concurred
that real-world connections were important in the learning process, however he contended that projects needed
to take the form of joint ventures between teachers and children. G. Dickinson and I. Jackson /2008/ define PBS
„an instructional method using complex, authentic questions to engage students in the longterm, indepth,
collaborative learning, resulting in a carefully designed product or article”. [2, p.1]
According to R. Peicheva PBS is a ‘form of organization of training associated with continuous learning
activities, integration of the content with real life problems or future career". [4]
You could say that all attempts to define the project are connected to the target provided by this method,
the opportunities and the possible achievements of modern education - active learning, linking educational
1
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content and practice activities, learning life and professional context collaborative studying, the construction of
important social and personal cognitive and meta-cognitive skills, etc.
The project-based learning in higher medical school contributes to the improvement of intellectual,
practical and social skills of students and build meaningful professional and personal qualities. Its application in
the training of students learning to be midwives at the Medical Faculty, Thracian University, Stara Zagora
contributed to a greater degree to the understanding of the complex material, wider knowledge base, building
and upgrading skills of students for planning, organizing and observation. This approach also helps combining
and comparing views, searching for answers and solutions, improving communicative competence in both oral
and in writing / listening, speaking, reading and writing /. As a kind of independent activity of students, projectbased learning is associated with opportunities for personal commitment, innovation, initiative, responsibility,
discipline, self-control and so on. It also strengthens the motivation for professional development and
improvement in their future implementation.
According to Peter Simon ‘we can call a certain activity ‘project’ if we work on a theme for a longer
period in order to ultimately obtain a specific result or product ‘ [8, p.6]. The British Standard defines the
project as a ‘unique set of coordinated activities (work) with certain time points of start and end undertaken by
an individual or organization to achieve certain goals with time lines, cost and performance parameter’. [6, p.4]
According to H. Berr projects are ‘organizational framework for a planned, systematic and methodical rules
built on acquired knowledge, ideas and other results.’[1]
E. Lavrentsova stresses that the term ‘project’ is variously interpreted ‘according to the previously
selected model and standard setting by the researcher, a specific way of structuring knowledge and so on’ [3]
The author analyzes the project and defines the following signs – ‘rationality, complexity, focus, complexity,
innovation, uniqueness, time, dynamism, variability, riskiness, openness to external influences, integrity and
divisibility of subsystems’. [3]
The Higher School project work has many faces. Students have the opportunity to work independently or
in a team in the development and implementation of educational projects, research and experimental works,
theses. They master term papers, essays, studies reports on conferences, methodological studies, preparation of
visual aids, and so on.
Because of the variability, the project is very difficult to formalize, but according to the science of project
management, each fits into a standard life cycle: initiation, planning, executing, controlling and closing. In
Figure 1 an attempt has been made to present a model of a project in the process of training students in
‘Midwife’ in general terms. The model includes six stages, a significant portion of them are characterized by a
high degree of complexity of the educational activity. The phase of the life cycle ‘control’ was deliberately not
included in the presented example project because we think that it actually accompanies every stage - from
initiation to finalization and presentation of results. The success of project-based studying depends on the active,
responsible, conscious and creative work of the students, but also on the skillful management and the cognitive
activity of the teachers. G. Petrova states that ‘homework is always a relatively self-contained nature. It is
performed by students under the control of the teacher. The teacher plans, manages and exercises control
functions on the performance of tasks and the independent work of students. "[5, 105c. ]

526

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

Figure 1 Model to implement the projects in the learning process of students in "Midwife"
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The students in ‘Midwife’ use projects as a method of learning in class and self-study to improve the
quality and efficiency of the utilization of their knowledge and to assess the students’ skills at a higher level.
The curriculum of the theoretical knowledge for the students in ‘Midwife’ degree ‘Bachelor’ includes the study
of: 49 compulsory subjects / auditorium with 1938 hours and 9 of the 22 hours-class equivalent to 124 credits /
optional subject - language / 60 hours lecture and 25 hours employment extracurricular equivalent to 3.4 credit /
and at least seven electives / 15 in total, from first to sixth semester, equivalent to 7 credits /. In the curriculum
of 3 of the disciplines there is work on various projects, extracurricular activity and employment for students /
see Table 1 /. In 6.12% of the optional and 20% of the obligatory subjects the evaluation of students is based on
the presentation of a course project / work /.
Table 1 Summary of sample Academic plan and syllabus of the subject "Midwife" degree "Bachelor"
at Faculty of Trakya University / effect from 2011 / forms for PBS.
academic subject

statute

1. Philosophy and introduction
to nursing and midwifery care.
Theoretical foundations
2. PF NMC 2.1.1.
3. PF NMC 2.1.2.
4. PF NMC 2.1.3.
5. PF NMC 2.2.
6. PF NMC 2.3.
7. PF NMC 2.4.
8. PF NMC 2.5.
9. PF NMC 2.6.
10. PF NMC 2.8.
11. Neonatology
12. Med. genetics
13. Therapeutic feeding
14. Pharmacology

CD

Course
of
study
І

CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

І
І и ІІІ
І и ІІ
ІІ
ІІ и ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ

15. Internal Medicine
16. Anesthesiology,
Reanimation and Intensive Care
17. Neurology
18. Psychiatry

CD
CD
CD
CD

Forms of extracurricular work
hours
Preparation of course assignments
Preparing a presentation

CP
P

20
20

Development of the students elected topics.
Development of the students elected topics.
Development of the students elected topics.
Development of the students elected topics.
Development of the students elected topics.
Development of the students elected topics.
See Note 1
See Note 1
Development of the students elected topics.
Development of the students elected topics.
Development of the students elected topics.
Development of the students elected topics.
Preparation of presentations and elected topics.

ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET, P

12
14
10
5
5
5
4
15
15
10
10

ІІ
ІІІ

Preparation of presentations and 2 elected topics.
Development of the students elected topics.

ET, P
ET

16
20

ІІ
ІІІ

Development of the students elected topics.
Patient - centered approach to coordinating
communication, legal and ethical, clinical, preventive and

ET
ET

10
5
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organizational competencies of the midwife.

19. Venerological and Skin
Diseases
20. Ophthalmology
21. Medical Psychology

CD

ІІІ

CD
CD

ІІІ
І

22. Medical ethics and
deontology
23. Health Promotion

CD

І

CD

І

24. Socio health legislatio

CD

ІІ

25. Sexology and family
planning
Module Sexology

CD

ІІІ

Participation of the midwife in preventing mental health
of women and newborns.
See Note 2
Development of the students elected topics.
Psychology of family and family crises.
Stress and Mental Health.
Models of relationships in modern medical practice.
Informed consent of the patient (client).
Preparation of sample program for health promotion.
See Note 3
Development of the students elected topics.

EC

ІІ

Overview of online publication titled erectile dysfunction.
A collective presentation after processing of information
received in small groups.
Overview of scientific and popular publications on female
sexuality on the Internet. Group discussions, preparation
and presentation of group presentation of the results (work
in small groups).
See Note 4
Preparation of course assignments

27. Psychosocial communication
in nursing and midwifery care

EC

ІІ

Preparing a presentation
Preparation of course assignments

28. Prevention of risk factors in
pregnant
29. Nosocomial infections
30. Rational antibiotic therapy.
31. Immunology
32. Organization and content of
first aid in emergency situations

EC

І

EC
EC
EC
EC

ІІІ
ІІІ
ІІ/ІІІ
ІІ

Module medical and social
aspects of family planning
26. Psychophysical preparation
for childbirth pregnant

Preparing a presentation
Preparation of the project.
Preparing a presentation
Development of the students elected topics.
Development of the students elected topics.
Development of the students elected topics.
Development of the students elected topics.

ET

5

-

-

ET
ET
P
WCSE
WCSE
P

10
4
4
3
3
5

ET

10

P

5

P

5

CP

2

P
CP

1
2

P

1

CP
P
ET
ET
ET
ET

2
2
6
6
4
9

*Abbreviations: PFNMC - Practical Foundations of Nursing and Midwifery Care / CD - Compulsory discipline / EC - Elective course
/
ET - elected topics / P –presentation / CP - course project / WCSE -written case study exam
*NOTES:
1. The disciplines PFNMC 2.5. and 2.6. the criteria for assessing students' knowledge included in the curriculum, the theoretical exam
includes protection of coursework and hours for its development are pledged as employment.
2. Discipline "and venerological Skin Diseases" theoretical exam includes two components: a written exam (paper) and test to be evaluated
separately, but the first hours are pledged as employment.
3. Discipline "Health Promotion" exam includes protection of coursework and a sample program for Health Promotion and hours for its
development are pledged as employment.
4. The discipline "Sexology and family planning (Module medical and social aspects of family planning)" mark is formed by three
components: activity and lectures and exercises; Course design; Theoretical examination. Hours for the development of the project are
pledged as employment.

ІІ. Aim of the study: To explore the involvement of the students in ‘Midwife’the Faculty of Medicine
Thracian University, Stara Zagora in individual and group projects and their satisfaction with the
implementation of the project-based training.
ІІІ. Methods: documentary, questionnaire, mathematical - statistical (processing of survey results).
The study was carried out during the academic 2013/2014 through an anonymous survey. The
questionnaire contains 10 questions aimed to reveal the motivation, participation and satisfaction of the students
learning to be midwives in the project training. The opinion of 82 students from the specialty was analyzed - 25
students from the first, 20 from the second, 20 from the third and 17 from the fourth year of study.
ІV. Results:
The majority of students in ‘Midwive’ at the Medical Faculty, ThacianUniversity, Stara Zagora have a
positive attitude and motivation for the application of the ‘method of the project’ in the process of learning.
Willingness to participate in projects declared 92.68% of the respondents. Positive attitude is lacking in 20% of
the students in the first year.
It was found that there is a high level of participation in the individual and some group projects / fig.2 /
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Figure 2 Participation of students in "Midwest" in projects.
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Over two thirds of the respondents / 68.29% / prefer to work alone on projects. The distribution of the
results of this question is presented in Figure 3.
Figure 3 Willingness to students of "Midwife" to participate in individual and group projects, training courses.
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A high percentage of students / 79.27% / are considered to be familiar with the requirements of the
project. The data shows that 7.32% of all respondents / students I and II course / do not know the rules for
planning, drafting, layout, presentation and presenting of a project and 12.20% freshmen define their knowledge
as insufficient.
The results revealing that 97.56% teachers encourage and stimulate students to work on projects make
really positive impression on the researchers. A great percent /96.34%/ of the respondents said that they receive
timely practical assistance /counseling, methodological guidelines and more/ by the educators in their work.
This reveals a high level of control over the type of cognitive research activities of the faculty.
Diverse are the opinions of the future midwives of the question ‘Do you believe that working on and
presenting of a project is good enough like a means of examination for the final inspection and assessment of
your knowledge?. The results are not surprise – the answer only seems easy It incorporates first the attitude and
the motivation for independent creative and innovative work, the students’ preferences for involvement, skills
and qualities such as responsibility, discipline, self-control and so on, but also knowledge of the types of
monitoring and evaluation at the University who differ from those in school. Fig. 4 presents the results on the
question in percents for the students of the different courses.
Figure 4 Opinion of the students in "Midwest" on the question "Do you consider that the development and protection of the
project is good shape for final inspection and assessment of your knowledge?".

100%

88,24%

80%
60%

Yes

56%
40%

40%

50%

50%

40%
20%

4%

Not

20%

10%

30%
11,76%
0%

0%
I midwives

IІ midwives

IІІ midwives

529

IV midwives

is not sufficient

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

The future midwives almost agree that the development and realization of projects in the learning process
at the Medical Faculty contribute to the formation of professional and personal qualities. Only two students /
2.44% / do not express this view.
Surprising are the results of the answers to the question ‘To what extent or degree the development and
realization of a project improves your communication skills?’. 59.76% of the respondents answered "high",
32.93% - "medium" and 7.31% - "low" level. The distribution of results of the answers is presented in Figure 5.
Figure 5 Opinion of the students in "Midwest" on the question "To what extent is the development and protection of project
results to improve your communication skills?"
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In my opinion the project-based studying contributes to the overall professional development of the
future midwives and is especially effective for improving the communicative competence and skills:
• skills for collecting, classifying, evaluating and interpreting medical data in written sources in
Bulgarian and foreign languages;
• skills for ‘active reading’ critical perception, analysis and synthesis of reading medical literature;
• written communication skills and scientific writing, by adhering to certain principles, methods and
techniques of research and the use of literature to document the results and the design of the project;
• skills in verbal and presentational performance and defending of the prepared project to colleagues and
teachers.
In this sense, I think that the students from the first and the second year of study should clarify and
emphasize those positive aspects of project-based studying.
V. CONCLUSIONS
The present research confirms the opinion that the project-based learning stimulates the activity, the
awareness and the autonomy of the students and contributes to the formation of professional and personal skills
to improve the communicative competence of the future midwives.
We need teachers to stimulate and encourage students' participation in group projects that enhance their
professional aptitude for teamwork, providing activity of each in accordance with his individual capacity;
awareness of their own strengths and weaknesses; collective nature of decisions; communication and
cooperation within the team; problem solving and conflict resolution; responsibility to perform the individual
tasks, etc.
There are effective organizational arrangements to govern, provide and manage project-based learning,
as a kind of independent work of students in basic training.
The training project is a part of the structure of knowledge that each student accumulates. It helps the
future midwives to motivate and engage in their own learning. This aspect can be seen as one of the ways by
which the higher medical school becomes an attractive territory not only for training but also for self-study and
self-development.
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THE STUDENT S’ MOTIVATION IN HEALTH CARE TO IMPROVE THEIR
COMMUNICATION SKILLS
Zdravka ATANASOVA1, Silviya KYUCHUKOVA
Summary
Communicative competence is central to the professional look of experts on "Health Care".It is measured by the ability of
midwives and nurses to express and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in both oral and written form
(listening, speaking, reading and writing) to communicate appropriately in all situations in their work, as well as during
training.
The purpose of the research was to study the motivation of the students from specialties "Midwife" and "Nurse" studying in
the Faculty of Medicine by Trakia University - Stara Zagora, to improve their communicative competence.
Results: The majority of students from specialties "Midwife" and "Nurse" at the Medical Faculty, Trakia University - Stara
Zagora are critical to the level of their communication skills. There is the necessary level of available awareness of the
students in both subjects - the importance of communicative competence for the quality and cost effective health care and the
positive attitude and motivation to improve the communicative competence in the learning process.
Conclusions: It is confirmed that the future medical professionals want to be active participants in their professional
formation. Placed in a pedagogical environment that provides conditions for the interaction of subject they accept positively
the challenges in teaching "Health care".
Keywords: students, desire, communicative competence.

І. INTRODUCTION
According to M.Mitova the educational-upbringing process in higher medical schools ‘performs a
determined social contract delivering specialists capable of successful professional activity and well established
in the medical profession public virtues." [2 s.31]
Analyzing the specifics and objectives of the learning process in Higher Medical School Kr. Miteva
concludes that students in ‘Health care’ ‘aim to provide quality formation of specific professional knowledge,
skills, personal attitudes, attitude and behavior.’ [4 s.50] The author states that the following skills form in their
total ‘the harmonic professional behavior of the nurses and midwives in cognitive, dynamic, social and
emotional aspect.’[4 s.49]She defines the eight elements in the structure of the professional competence of
healthcare professionals, including communication skills with the patient and his relatives and medical
personnel. [4 s.49]
Communicative competence is central to the professional look of experts on ‘Health Care. Measured by
the ability of midwives and nurses to express and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in
both oral and written form (listening, speaking, reading and writing) to communicate appropriately in all
situations in their work, as well as during training.
Being communicative and socially adequate allows health care professionals to implement social
networking, social influence and coordination of ethical principles and professional qualifications.
Communicative competence of midwives and nurses is a prerequisite for building effective styles of behavior
and overcome the difficulties typical and multi-optional situations in the specific field of the health care.
In the recent decades the medical education gets more and more widely influenced by the idea of a
pedagogical practice in the application forms, approaches, methods and tools that stimulate activity, awareness
and autonomy of students. The concept that the student should be an active participant - the ‘Subject’ of the
learning process becomes gradually a part of the general idea of what health education is meant to be. T.Popov
states that ‘the more active the students are the better are the results of the educational activities." [5 s.170] The
researcher states that ‘each side – the professor and the student equally contribute to create pedagogical
interaction and transformation of the passive ‘Object’ into the active ‘Subject ‘of the education’.[5 s.170]
Activity and awareness of university students are determined by many factors and circumstances
including prominent desire, attitude and motivation for professional growth and improvement. These qualities
are determined by psychological firmness, employability, education, adequate desires, preferences and interests
of the future medical professionals.
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According to L.Desev ‘motivation is the foundation of learning and has its integral importance’. [3 s.72]
It is ‘the first component in a structurally complex and dynamic system - the learning process" [3, s.72]
Studying the factors influencing positively the student motivation to increase the training opportunities A
Andonova found that students in the departments: "Nurse", "Midwife", "Social Work and Activities" and
"Health Care Management" of the medical university in Stara Zagora, Plovdiv and Sofia ‘ are motivated for
training in the specialty. Over two thirds of all students have strong academic motivation. ‘[1, s.83]
ІІ. AIM OF THE STUDY
To reveal and analyze the motivation of the students from specialties "Midwife" and "Nurse" studying in
the Faculty of Medicine, Thracian University, Stara Zagora, to improve their communicative competence.
ІІІ. METHODS OF STUDY
- conducted survey of 131 respondents / students in "Health Care" - students in the
first, second, third and fourth year in the Faculty of Medicine Thracian University, Stara Zagora /;
- statistical methods (for processing the results of the study).
ІV. RESULTS
The survey includes 81 students majoring in ‘Midwife’ and 50 in ‘Nurse’. All interviewed students
studying for midwives are women. In the specialty ‘Nurse’ six percent of the respondents were male and 94%
female. The distribution of the number of students surveyed in the different course is presented in Table 1.
Tab. 1 Number of students surveyed in the specialty ‘Midwife’ and ‘Nurse’
course
I
ІІ
ІІІ
ІV
Total:

Midwife
24
20
20
17
81

Nurse
10
10
15
15
50

Self-assessing their communicative skills a significant percent of the students /69.47% / said that they
need additional knowledge in the field of communication, 14.50% of the respondents indicated that the
knowledge they possess is sufficient and they don’t need additional and 16.03% of the trainees cannot answer.
The last group cannot be interpreted unambiguously - ‘I do not know’ can be seen as being unable to assess
themselves due to lack of competence for this - lack of thorough knowledge of the communication process as a
whole and about the specifics of the communication typical for the healthcare professionals, etc. This in turn
does not mean that the future midwives and nurses do not need to improve communication skills. The scale of
the results is presented in Figure 1.
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Fig. 1 Distribution of the answers of the respondents in ‘Health Care’ courses of the question: Do you need additional
knowledge in the field of communication?
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The average percentage of students in "Midwife" who wish to improve their communication skills is
87.64%. This stated desire is higher amongst students of the first and the third year followed by interns /see
Figure 2 for the distribution of the outcome in courses/. It is noteworthy that 30 percent of the students in the
second year /6 of a total of 20 student / are unwilling to improve their communicative competence. The reported
result was unexpected for us and it is interesting in the future to look and analyze the reasons.
Fig. 2 Distribution of the answers of the respondents in ‘Midwife’ courses on the question: Do you want to improve your
communication skills?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

4,17%

5,00%

11,76%

95,00%

88,24%

30,00%

No
95,83%

Yes

70,00%

I midwives

IІ midwives

IІІ midwives

IV midwives

Firmly stating firmly their desire to improve their communication skills. Just one student from the second
year does not declare that.
The willingness of the students in ‘Healthcare Work and Activities’ at the Medical Faculty of Thracian
University, Stara Zagora to improve their communicative competence can be judged by their choice of elective
training courses, focusing on professional medical communications.
In the curriculum for "Midwife" degree "Bachelor" /active from 2011/ are included 15 elective courses
which could be studied from the first to the sixth semester. The students should choose at least 7 from them.
The future midwives may decide to study optional ‘Psycho-social communication in nursing and midwifery
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care’ in the second and the third year of their educational process and this course has total workload of 25 hours,
20 of which are lectures and 5 -extracurricular employment and ’Pedagogy of Communication’ classes with a
curriculum of 25 hours lectures. The curriculum for ‘Nurse’ contains 13 optional classes from which students
should study at least 6. Among them „Psycho-social communication in nursing care”.
A good proof for the willingness of the students to improve their communicative competence is that
100% of them in both courses choose to study disciplines that lead to the improvement of their communicative
competence.
Interesting are the results showing that 78.13% of the students in the fourth year in ‘Nurse’ and
‘Midwife’ need additional knowledge in the field of communication and 93.75% desire to declare further
determination to improve their communicative competence. What do these results reveal?
According to the curriculum of the fourth year / the seventh and the eighth semester/ students from both
disciplines fulfill their internship lasting no less than 1600 astronomical hours in hospitals that have received
accreditation assessment for giving training under Article 90, paragraph 1, 2 of the Hospitals Act. The practice
is a process of acquiring highly specialized professional training in various areas of theoretical and practical
foundations of health care. It is the final phase of training, which means that in the fourth year students are not
provided with other forms of training which is supposed to ensure the improvement of knowledge, skills and
competences. Having this in mind the high percent of the students who state that they need additional
knowledge in the field of communication / 86.67% for specialty ‘Nurse’ and 70.59% for ‘Midwife’ / are
worrying. On one hand they reveal a high level of criticism on the acquired competencies, but on the other they
stand for a unfulfilled need for obtaining knowledge in the studied area.
All trainees interviewed in ‘Nurse’ and 88.24% of the trainee midwives wish to improve their
communicative competence. This fact will require improving of the organization of the theoretical and practical
training, ensuring effective utilization of relevant communication skills for the future health professionals.
V. CONCLUSIONS
Most of the students from the course ‘Midwife’ in the Medical Faculty at The Thracian University are
critical about the level of their communication skills and have a positive attitude and motivation to improve
them in the learning process.
This confirms our view that the future medical professionals are willing to be active participants in the
process of their professional formation. Placed in the pedagogical environment they accept positively the
challenges in the process of education in ‘Health care’. They are also interested in courses that provide practical
utilization of the acquired professional knowledge, skills and competencies. All the mentioned above means that
we need to ensure continuous development and implementation of effective organizational forms to improve the
communicative competence of midwives and nurses in the basic training.
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN VE
EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ
THE IDENTİFİCATİON OF PRESERVİCE TEACHERS’ LEVEL OF COMPUTER
COMPETENCY AND THEİR PERCEPTİON OF TECHNOLOGY USE İN TEACHİNG
Muhammet YILMAZ1, Lütfi ÜREDİ2, Sait AKBAŞLI3
ÖZET
Günümüzde çok hızlı gelişim gösteren bilişim teknolojilerin eğitim sürecinde etkin kullanılması, eğitim-öğretim
etkinliklerinin daha verimli hale getirilmesi açısından çok önemlidir. Bilişim Teknolojileri, yapılandırmacı yaklaşımın
hâkim olduğu eğitim sistemimizde öğretmenlerin, öğrencinin öğrenmesine rehberlik etmesindeki en önemli
yardımcısıdır. Bu çalışma öğretmen adaylarının teknolojiye karşı tutumlarını ve bilişim teknolojileri konusunda
kendilerini ne kadar yeterli gördüklerini farklı değişkenler açısından belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada
TINMAZ (2004) tarafından geliştirilen Teknoloji Algı Ölçeği (T.A.Ö.) ve Algılanan Bilgisayar Yeterlilik Ölçeği
(A.B.Y.Ö.) kullanılmıştır. Çalışmada dört adet bağımsız değişken (cinsiyet, sınıf düzeyi, bilgisayara sahip olma ve
algılanan bilgisayar yeterlilik düzeyi) ve bir adet bağımlı değişken (teknolojik algı) bulunmaktadır. Çalışma 2013-2014
Eğitim-Öğretim yılında Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde 1. ve 2. öğretimde okuyan toplam 360
öğrenci ile yapılmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının kendilerini bilgisayar yeterliliği bakımından orta
düzeyde gördükleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik algılarının
yeterli düzeyde olduğu gözlenmiştir. Öğretmen adaylarının çoğunda, bilgisayar yeterlilik ortalaması yüksek çıkanların,
teknolojik algı ortalamaları da yüksek çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilişim Teknolojileri, Eğitimde Teknoloji, Öğretmen Adayı, Bilgisayar Yeterlilik
ABSTRACT
The effective use of information technologies in the process of teaching, which have improved rapidly nowadays, is very
important for making the education activities more efficient. Information Technologies are the most important helpers of
teachers in guiding the learning of students in our education system which is dominated by the constructivist approach.
This study was done to identify the attitudes of preservice teachers toward technology and to identify how competent
they find themselves in information technologies with regard to different variables. Technology Perception Scale (TPS)
and Perceived Computer Competency Scale (PCCS) developed by TINMAZ (2004) were used in the study. There were
four independent variables (gender, class level, possessing a computer and perceived computer competency level) and a
dependent variable (technology perception) in this study. The study was applied to 360 students studying at the morning
and evening classes of Classroom Teaching in Mersin University. As the result of the study, it was revealed that
preservice teachers find themselves in a moderate level in terms of computer competency. It was also observed that
preservice teachers’ perception of technology use in teaching was in an adequate level. As for most of the preservice
teachers, the ones whose computer competency average was high had also high average of technology perception.
Key words: Information Technologies, Technology in Teaching, Preservice Teacher, Technology Perception,
Computer Competency.

GİRİŞ
Bilişim teknolojileri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça hızlı bir gelişim göstermektedir.
Ülkemizde 1990’lı yıllarda başlayan bilgisayar kullanımı hızla artmış ve yaygınlaşmıştır. Bu nedenle teknolojik
gelişmelere ayak uydurabilmek için bireylerin gerekli teknoloji kullanım becerilerini kazanmaları önem
kazanmıştır.
Yapılandırmacı yaklaşımın hâkim olduğu eğitim sistemimizde öğretmen, öğrenme öğretme
süreçlerinde bilgi aktarmaktan ziyade, öğrencilere öğrenmelerinde rehberlik edici, yol gösterici bir konumda
bulunmaktadır. Bilişim Teknolojileri, öğretmenlerin bu rehberliğinde en önemli yardımcısıdır. Bu nedenle
bilişim teknolojilerin eğitim sürecinde etkin kullanılması, eğitim-öğretim etkinliklerinin daha verimli hale
getirilmesi açısından çok önemlidir.
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin olumlu tutum geliştirebilmeleri kuşkusuz pek çok
değişkene bağlıdır. Bu değişkenlerden birisi bilgisayar kullanma ve beceri düzeyi olabileceği gibi bir diğeri de
sınıfında öğretim teknolojilerini kullanma düzeyi olabilir (Usta ve Korkmaz, 2010). Öğretmenlerin eğitim ve
öğretim sürecinde teknoloji kullanma nedenleri şunlardır (Yürütücü, 2002):



Eğitim ve öğretime erişimi artırmak,
Öğrenimin kalitesini yükseltmek,
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Eğitim maliyetlerini azaltmak,
Eğitimde maliyet etkinliği sağlamak,
Teknolojik değişim zorunluluğuna karşılık vermek,
Öğrencilere çalışma ve özel hayatlarında ihtiyaç duyacakları becerileri teknoloji ile sağlamak.

Bilgisayar ile daha çok etkileşimde bulunan çocukların problem çözme, karar verme ve eleştirel
düşünme becerileri gelişmektedir. Bilgisayarların öğrenmede, çocuklara zengin bir uyarıcı çevre sağlanmasında
bir araç olması herkes tarafından kabul edilmektedir.
Bilgisayarların çocuklar için sağladığı diğer faydaları şu şekilde sıralayabiliriz (Demiryonar ve Kökten,
2012);





Gelişmiş sosyal ağların bir parçası olmalarını sağlarlar.
Yaşıtları ve büyüklerle iletişim kurmalarını sağlarlar.
Soyut konuları canlandırarak öğrenme dünyalarını genişletir.
Ekip çalışması ve işbirliğini güçlendirir, çocukların öğrenme sürecinin aktif katılımcıları olmalarını
sağlar.
 Yeni fikir ve teknolojiler için açık fikirli olmaya teşvik eder.
 Herhangi bir maliyet olmaksızın herşeyi sanal ortamda yaparak yaratıcılıklarını geliştirir, örneğin kitap,
müzik, film ya da fotoğraflar yapabilirler.
 Aile üyelerinin etkileşimli etkinliklere dahil olmalarını teşvik ederek aile yaşamını kolaylaştırır.
 Büyük bilgi yığınlarının işlenmesi aracılığıyla el ve göz koordinasyonunu, analitik becerileri ve karar
verme yetisini geliştirir.
 Kazandırdığı becerilerle onları gelecekteki iş yaşamlarına hazırlar.
Bilgisayarları eğitimde kullanırken öncelikle eğitimcilerin bilgisayarları kendilerinin tanımaları ve
kullanmayı öğrenmeleri, sonra da çocuklara tanıtmaları ve öğretmeleri gerekmektedir. Sonraki aşamada ise,
doğal öğrenme çevresine bilgisayarın kaynaştırılması, çocuğun gelişimine, yaşına ve ilgilerine uygun,
çocukların özgürce keşfetme olanaklarını destekleyici bilgisayar yazılımlarını uygun süre ve zamanda çocuğa
uygulamaları gerekmektedir (Arı ve Bayhan, 1999; Bayhan ve Güler, 2002).
Eğitimde bilgisayar kullanımının yanı sıra, bilgisayar destekli eğitimin doğru ve etkili verilebilmesi için
çocukların gelişim seviyelerine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun eğitim yazılımları seçilmelidir. Öğretmen bilgisayar
yazılımlarını seçerken, yazılımın çocuklar açısından kullanım kolaylığının olup olmadığına, bilgiyi aşama aşama
öğretip öğretmediğine, alıştırmaların çeşitlenip çeşitlenmediğine, etkileşimci olup olmadığına, dönütlerin uygun
ve yerinde olup olmadığına da dikkat etmelidir (Sığırtmaç, Yılmaz ve Solak, 2006).
Bunların yanı sıra öğretmenin iyi bir bilgisayar kullanıcısı da olması gerekir. Öğretmenin bilgisayar
kullanımı konusunda bilgi yetersizliğinin olması, neyi nasıl öğreteceğini bilememesi bilgisayar destekli eğitimin
olumlu etkisini azaltabilmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin mesleğe başlamadan teknoloji konusunda kişisel
gelişimlerini artırmaları ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Özellikle liselerde başlayan
Eğitimde FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi ortaokul ve ilkokullarda da
kademeli olarak başlayacağı için öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının bilgisayar kullanım düzeylerinin
belirlenmesine ihtiyaç vardır.
Konu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarının (Ekici
ve Bahçeci, 2006; Hasan, 2003; Berkant ve Efendioğlu, 2011; Ekici ve Berkant, 2007; Pektaş ve Erkip, 2006),
internete ve internet kullanımına yönelik tutumlarının (Tuncer ve Berkant, 2010), bilgisayarla ilgili öz-yeterlik
algıları ve bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumlarının (Usta ve Korkmaz, 2010; Berkant ve
Efendioğlu, 2010; 2011; Ekici ve Berkant, 2007), bilgisayar kullanma becerilerinin (Yeşilyurt ve Gül, 2007)
incelendiği çalışmalar olduğu görülmektedir. Ayrıca, sınıf ve branş öğretmenlerinin bilgisayara ve teknolojiye
yönelik tutumlarının (Cavas, Cavas, Karaoglan ve Kisla, 2009; Çelik ve Bindak, 2005; Deniz, 2005; Ekici,
2004; Erkan, 2004; Bahar, Uludağ ve Kaplan, 2009; Pala, 2006) ve bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algılarının
(Ekici, 2004) incelendiği çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışma da, sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar
kullanım düzeylerinin ve eğitimde teknoloji kullanımına yönelik algılarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Problem
Çalışmanın problemi, “sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanım düzeyleri ve eğitimde teknoloji
kullanımına yönelik algıları nasıldır?”
Alt Problemler
Problem cümlesine bağlı olarak çalışma kapsamında aşağıdaki alt problemlere cevap aranmaya
çalışılmıştır.
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Sınıf öğretmeni adaylarının;
Bilgisayar yeterlilik düzeyleri, cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır?
Eğitimde teknoloji kullanımına yönelik algıları, cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır?
Bilgisayar yeterlilik düzeyleri, sınıf düzeyine göre farklılaşmakta mıdır?
Eğitimde teknoloji kullanımına yönelik algıları, sınıf düzeyine göre farklılaşmakta mıdır?
Bilgisayar yeterlilik düzeyleri, evinde bilgisayar olmasına göre farklılaşmakta mıdır?
Eğitimde teknoloji kullanımına yönelik algıları, evinde bilgisayar olma durumuna göre farklılaşmakta
mıdır?
7- Bilgisayar yeterlilik düzeyleri, evinde internet olmasına göre farklılaşmakta mıdır?
8- Eğitimde teknoloji kullanımına yönelik algıları, evinde internet olma durumuna göre farklılaşmakta
mıdır?
YÖNTEM
123456-

Araştırmanın Modeli
Sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan tarama araştırmaları, geniş gruplar üzerinde yürütülen,
gruptaki bireylerin bir olgu ve olayla ilgili olarak görüşlerinin, tutumlarının alındığı, olgu ve olayların
betimlenmeye çalışıldığı araştırmalardır. Araştırmacı burada var olan durumu ayrıntısıyla betimlemeye ve
durum hakkında bilgi vermeye çalışır (Karakaya, 2009). Bu yöntem içerisinde hem sosyal bilimlerde hem de
eğitimde en çok yararlanılan veri toplama araçlarından biri olan ölçek kullanılmıştır. Çalışma, ilişkisel tarama
modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır.
Evren ve Örneklem
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrenciler
araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. 2013-2014 Eğitim-Öğretim döneminde, Mersin Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Sınıf Öğretmenliği normal öğretim ve ikinci öğretim gruplarında öğrenim gören toplam 360 sınıf
öğretmeni adayı bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.
Çalışmaya katılan öğretmen adaylarına ilişkin demografik veriler Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1.Öğretmen Adaylarına İlişkin Demografik Veriler
Kişisel Bilgiler
Cinsiyet

Sınıf

n
163
197
360
83
77
101
99
360
293

%
45,3
54,7
100
23,1
21,4
28,1
27,5
100
81,4

Hayır

67

18,6

Toplam

360
268

100
74,4

Hayır

92

25,6

Toplam

175

100

Kız
Erkek
Toplam
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Toplam
Evet

Evinde Bilgisayar Bulunma
Durumu

Evinde İnternet
Bulunma Durumu

Evet

Tablo 1’de görüldüğü üzere çalışma grubu, 163 (%45,3) kız, 197 (%54,7) erkek öğretmen adayından
oluşmaktadır. Bunlardan 83’ü (%23,1) 1. sınıf, 77’si (%21,4) 2. sınıf, 101’i (%28,1) 3. sınıf, 99’u (%27,5) 4.
sınıf öğrencisidir. 293 (%81,4) öğretmen adayının evinde bilgisayar bulunur iken 67 öğretmen adayının (%25,6)
evinde bilgisayar bulunmamaktadır. 268 (%74,4) öğretmen adayının evinde internet bulunmaktadır.
Veri Toplama Süreci
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği normal öğretim ve ikinci öğretim gruplarında
öğrenim gören toplam 360 sınıf öğretmeni adayına öncelikle araştırma hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra
öğretmen adaylarına bireysel olarak sessiz ve rahat bir ortam oluşturularak ölçekler dağıtılmış ve ölçekteki
maddeleri inceleyerek içtenlikle cevaplamaları istenmiştir. Cevaplama işlemi bitiminde araştırmacı tarafından
ölçekler toplanmış ve verilerin istatistiksel analizleri yapılmıştır.
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Veri Toplama Araçları
Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen ve uzman görüşleri doğrultusunda düzenlenen kişisel
bilgi formu ile öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik algılarını ölçmek için TINMAZ
(2004) tarafından geliştirilen 28 maddeden oluşan likert tipi 5 dereceli Teknoloji Algı Ölçeği (T.A.Ö.)
kullanılmıştır. Tınmaz (2004) tarafından yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmasına göre ölçeğin Cronbach
Alpha katsayısı 0,86’dır. Bu çalışmada Cronbach Alpha katsayısı 0,84 olarak hesaplanmıştır. Öğretmen
adaylarının bilgisayar yeterlilik düzeylerini belirlemek için yine TINMAZ (2004) tarafından geliştirilen 10
maddeden oluşan likert tipi 3 dereceli Algılanan Bilgisayar Yeterlilik Ölçeği (A.B.Y.Ö.) kullanılmıştır. Tınmaz
(2004) tarafında yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmasına göre ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,87 olarak
hesaplanmıştır. Bu çalışmada Cronbach Alpha katsayısı 0,94 olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Analizi
Kişisel bilgi formu ile elde edilen nicel veriler, frekans ve yüzdeleri alınarak sunulmuştur. Ölçeklerden
elde edilen veriler SPSS 20 programına girilerek analiz edilmiştir. Analiz doğrultusunda elde edilen nicel
verilerin frekans dağılımı ve yüzdeleri alınarak sunulmuştur. Verilerin analizinde betimsel istatistiksel analizler
gerçekleştirilerek, veriler yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma şeklinde belirlenmiştir. Oluşturulan gruplar
arasında puan bakımından anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için, bağımsız gruplar t-testi ve grup
sayısına bağlı olarak tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Ölçeklerin puanlaması yapılırken algılanan
bilgisayar yeterlilik ölçeğindeki cevaplara 1 (Zayıf), 2 (Orta) ve 3 (İyi) puanları verilmiştir. Her öğrencinin
alabileceği en büyük puan 30’dur. Teknolojik algı ölçeğindeki cevaplara ise 1 (Kesinlikle Katılmıyorum), 2
(Katılmıyorum), 3 (Karasızım), 4 (Katılıyorum) ve 5 (Kesinlikle Katılıyorum) puanları verilmiştir. Bu ölçekte
ise öğrencilerin alabileceği en büyük puan 140’tır. Her öğrencinin eğitimde teknoloji kullanım ortalaması
hesaplanırken aşağıdaki aralıklar dikkate alınmıştır.
Aralık
1,00 – 1,80
1,81 – 2,60
2,61 – 3,40
3,41 – 4,20
4,21 – 5,00

Eğitimde Teknoloji Kullanım
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum

BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde anketin uygulanmasından elde edilen nicel verilerin istatistiksel analizleri tablolar halinde
sunulmaktadır. Öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik bilgisayar yeterlilik ve eğitimde teknoloji kullanım
puanları sınıf düzeyi, cinsiyet, evinde bilgisayar olma ve evinde internet olma gibi bağımsız değişkenler
açısından incelenmiştir.
Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlilik anketindeki her soruya verdiği cevapların ortalaması Tablo
2’de sunulmuştur.

İyi

Soru

Orta

Zayıf

Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Sorularına Verdiği Cevapların Frekans ve Ortalaması

n

%

n

%

n

%

a. Bilgisayarla ilgili temel kavramlar

24

6,7

180

50,0

156

43,3

2,37

b. Bilgisayarın fiziksel parçaları (donanım)

105

29,2

190

52,7

65

18,1

1,89

c. İşletim Sistemi (Ör: Windows)

60

16,7

187

51,9

113

31,4

d. Kelime İşlemci Programlar (Ör: Word)

42

11,7

134

37,2

184

51,1

2,40

e. Hesaplama Tablosu Programları (Ör: Excel)

101

28,1

149

41,4

110

30,6

2,02

f. Sunum Programları (Ör: Powerpoint)

20

5,6

111

30,8

229

63,6

2,58

g. Veritabanı Programları (Ör: Access)

235

65,3

101

28,1

24

6,7

1,41

539

2,15
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h. Web Sayfası geliştirme (Ör: Frontpage,
Dreamweaver)

260

72,2

69

19,2

31

8,6

1,36

i. Internet - World Wide Web (WWW) kullanımı

92

25,6

123

34,2

145

40,3

2,15

j. E-posta (E-mail) kullanımı

45

12,5

138

38,3

177

49,2

2,37

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin bilgisayar ile ilgili temel kavramları, Word ve Powerpoint
programını, e-posta kullanımını iyi bildikleri, Excel programını, donanım, işletim sistemi ve internet kullanımı
konularını orta düzeyde bildikleri görülmektedir. Access ve web sayfası geliştirme konularında ise yetersiz
oldukları görülmektedir.
Öğrencilerin cinsiyetine göre bilgisayar yeterlilik puanlarına ilişkin bağımsız gruplar t testi sonuçları
Tablo 3‘de sunulmuştur.
Tablo 3.Cinsiyetine göre bilgisayar yeterlilik puanlarına ilişkin bağımsız gruplar t-testi sonuçları
Cinsiyet
Erkek
Kız
t = -2,71, p=0.04

N
197
163

20,12
21,37

S
4,09
4,56

Sd
358
329

t
-2,71

p
0,04

Tablo 3’de görüldüğü üzere, kız ve erkek öğrencilerin bilgisayar yeterlilik puanları açısından t testi
sonuçları incelendiğinde, kız öğrenciler (t (329)=-2,71, p>0.05) ile erkek öğrencilerin (t (358)=-2,71, p>0.05)
bilgisayar yeterlilik puanları arasında erkek öğrenciler lehine anlamlı farklılık görülmektedir.
Berkant (2013) tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde okuyan
öğretmen adayları ile yapılan çalışmada da erkek öğrencilerin bilgisayar yeterlilik puanları yüksek çıkmıştır.
Geçer ve Dağ (2010) tarafından yapılan araştırmada da kız ve erkek öğrencilerin bilgisayara yönelik
tutumlarında erkekler lehine sonuca ulaşmışlardır.
Kız ve erkek öğrencilerin, cinsiyetine göre eğitimde teknoloji kullanım puanları arasında anlamlı
farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4.Cinsiyete göre eğitimde teknoloji kullanım puanlarına ilişkin bağımsız gruplar t-testi sonuçları
Cinsiyet
Erkek
Kız
t = -1,24, p=0.22

N
197
163

110,59
112,84

S
18,68
14,98

Sd
358
357

t
-1,24

p
0,22

Tablo 4’te görüldüğü üzere, kız ve erkek öğrencilerin eğitimde teknoloji kullanım puanları açısından t
testi sonuçları incelendiğinde, kız öğrenciler (t (357)=1,24, p>0.05) ile erkek öğrenciler (t (358)=-1,24 p>0.05)
arasında anlamlı bir fark görülmemektedir.
Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre bilgisayar yeterlilik puanlarına ilişkin tek yönlü varyans analizi
sonuçları Tablo 5’de gösterilmiştir.
Tablo 5.Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre bilgisayar yeterlilik puanlarının tek yönlü varyans analizi sonuçları
Varyans Kaynağı
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
F=1,40, p=0,24

Kareler Toplamı
79,126
6716,030
6795,156

Sd
3
356
359

Kareler Ortalaması
26,375
18,865

F
1,40

p
0,24

Tablo 5 incelendiğinde, tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, öğrencilerin sınıf düzeylerine göre
bilgisayar yeterlilik puan ortalamaları açısından genel olarak gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olmadığı görülmektedir [F(3,356)=1,40, p>0,05].
Öğrencilerin, sınıf düzeylerine göre eğitimde teknoloji kullanım puanlarına ilişkin tek yönlü varyans
analizi sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre eğitimde teknoloji kullanım puanlarının tek yönlü varyans analizi
sonuçları
Varyans Kaynağı
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
F=4,26, p=0,06

Kareler Toplamı
3646,119
101635,437
105281,556

Sd
3
356
359

540

Kareler Ortalaması
1215,373
285,493

F
4,26

p
0,06
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Tablo 6 incelendiğinde, tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, öğrencilerin sınıf düzeylerine göre
eğitimde teknoloji kullanım puan ortalamaları açısından genel olarak gruplar arasındaki farkın istatistiksel
olarak anlamlı olmadığı görülmektedir [F(3,356)=4,26, p>0,05].
Tablo 7.Evinde bilgisayar olma durumuna göre bilgisayar yeterlilik puanlarına ilişkin bağımsız gruplar t-testi
sonuçları
Cinsiyet
Evet
Hayır
t = 4,21, p=0.00

N
293
67

21,14
18,72

S
4,25
4,27

Sd
358
98

t
4,21

p
0,00

Tablo 7’de öğrencilerin evinde bilgisayar bulunma durumlarına göre bilgisayar yeterlilik puanlarına
ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde, evinde bilgisayar bulunan öğrencilerle evinde bilgisayar bulunmayan
öğrencilerin bilgisayar yeterlilik puanları arasında evinde bilgisayar bulunanlar lehine anlamlı farklılık elde
edilmiştir (t (293)=4,21, p<0.05). Evinde bilgisayar bulunan öğrencilerin daha fazla bilgisayar kullanma
deneyimlerine sahip olduklarından bilgisayar yeterliliklerini geliştirmiş olabilecekleri düşünülmektedir.
Tablo 8.Evinde bilgisayar olma durumuna göre eğitimde teknoloji kullanım puanlarına ilişkin bağımsız gruplar
t-testi sonuçları
Cinsiyet
Evet
Hayır
t = 2,19, p=0.03

N
293
67

15,62
22,23

S
0,91
2,71

Sd
358
81

t
2,19

p
0,03

Tablo 8’de öğrencilerin evinde bilgisayar bulunma durumlarına göre eğitimde teknoloji kullanım
puanlarına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde, evinde bilgisayar bulunan öğrencilerle evinde bilgisayar
bulunmayan öğrencilerin eğitimde teknoloji kullanım puanları arasında evinde bilgisayar bulunanlar lehine
anlamlı farklılık elde edilmiştir (t (293)=2,19, p<0.05). Evinde bilgisayar bulunan öğrencilerin teknolojiye bakış
açılarının daha olumlu olduğu düşünülmektedir.
Tablo 9.Evinde internet olma durumuna göre bilgisayar yeterlilik puanlarına ilişkin bağımsız gruplar t-testi
sonuçları
Cinsiyet
Evet
Hayır
t = 4,49, p=0.00

N
268
92

21,27
18,97

S
4,26
4,19

Sd
358
160

t
4,49

p
0,00

Tablo 9’da öğrencilerin evinde internet olma durumlarına göre bilgisayar yeterlilik puanlarına ilişkin t
testi sonuçları incelendiğinde, evinde internet olan öğrencilerle evinde internet olmayan öğrencilerin bilgisayar
yeterlilik puanları arasında evinde internet olanlar lehine anlamlı farklılık elde edilmiştir (t (268)=4,49, p<0.05).
Tablo 10.Evinde internet olma durumuna göre eğitimde teknoloji kullanım puanlarına ilişkin bağımsız gruplar
t-testi sonuçları
Cinsiyet
Evet
Hayır
t = 2,57, p=0.01

N
268
92

16,42
18,58

S
1,00
1,93

Sd
358
143

t
2,57

p
0,01

Tablo 10’da öğrencilerin evinde internet olma durumlarına göre eğitimde teknoloji kullanım puanlarına
ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde, evinde internet olan öğrencilerle evinde internet olmayan öğrencilerin
eğitimde teknoloji kullanım puanları arasında evinde internet olanlar lehine anlamlı farklılık elde edilmiştir (t
(268)=2,57, p<0.05).
SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu araştırma Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören
öğrencilerin bilgisayar yeterlilik ve eğitimde teknoloji kullanım düzeylerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
Yapılan araştırma sonucunda, öğrencilerin bilgisayar ile ilgili temel kavramları, Word ve Powerpoint
programını, e-posta kullanımını iyi bildikleri, Excel programını, donanım, işletim sistemi ve internet kullanımı
konularını orta düzeyde bildikleri görülmektedir. Access ve web sayfası geliştirme konularında ise yetersiz
oldukları görülmektedir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin evlerinde bilgisayar bulunma durumları değerlendirildiğinde,
öğrencilerin 293’ünün (%81,4) evinde bilgisayar bulunur iken 67’sinin (%18,6) evinde bilgisayar bulunmadığı
saptanmıştır. Öğrencilerin evlerinde internet bulunma durumları değerlendirildiğinde, öğrencilerin 268’inin
(%74,4) evinde internet bulunur iken 92’sinin (%25,6) evinde internet bulunmadığı saptanmıştır.
Cinsiyete göre yapılan bilgisayar yeterlilik düzeylerinin belirlendiği araştırma doğrultusunda sonuçlar
elde edilmiş olup, bilgisayar yeterlilik (p=0.04) açısından erkek öğrenciler lehine anlamlı farklılık elde
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edilmiştir. Bu durumun erkek öğrencilerin internet kafelerde daha fazla zaman harcamalarından ve kız
öğrencilere göre bilgisayar kullanmak için daha yeterli zamana sahip olmalarından kaynaklanabileceği
düşünülmüştür. Eğitimde teknoloji kullanımı (p=0.22) açısından ise anlamlı farklılık elde edilmemiştir.
Evinde bilgisayar bulunan bireyler bilgisayarlar karşısında daha fazla zaman harcadığından ve yanlış
yapma korkusu yaşamadan deneme yanılma yöntemleriyle bilgisayar yeterlilik ve kullanım düzeylerini
artırdığından ve bu durum yapılan araştırmalarda da ortaya koyulmuş olduğundan yapılan çalışma sonucunda da
benzer bir sonuç elde edilmiştir. Evinde bilgisayar bulunma durumuna göre öğrencilerin bilgisayar yeterlilik
(p=0.00) ve eğitimde teknoloji kullanımı (p=0.03) açısından evinde bilgisayar bulunanlar lehine anlamlı farklılık
tespit edilmiştir.
Sınıf düzeylerine göre öğrencilerin bilgisayar yeterlilik(p=0.24)
ve eğitimde teknoloji kullanım
(p=0.06) düzeyleri açısından anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan analizler
sonucunda sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır. Bütün öğrencilerinin bilgisayar
bilgisinin genelde evde veya önceki eğitim (ortaokul ve lise) ortamlarında kazanılmış olması nedeniyle, anlamlı
bir farklılığın olması zaten beklenmiyordu. Benzer çalışmalarda da birbirine yakın düzeydeki sınıfların arasında
farklılık çıkmadığı saptanmıştır.
Evinde internet olan bireylerin bilgiye daha kolay ulaşma imkânları olmasından dolayı bilgisayar
yeterlilik düzeylerinin fazla olması normal olduğundan, yapılan çalışma sonucunda da benzer bir sonuç elde
edilmiştir. Evinde internet olma durumuna göre öğrencilerin bilgisayar yeterlilik (p=0.00) ve eğitimde teknoloji
kullanımı (p=0.01) açısından evinde internet olanlar lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
Yapılan araştırma ve bu araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda eğitimci, araştırmacı ve
uygulayıcılar için bazı önerilerde bulunulmuştur.
Bu araştırmada Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerle
çalışılmıştır. Araştırmacılara farklı bölümlerde veya farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerle aynı
araştırmanın yapılması ve daha büyük gruplarla çalışılması önerilmektedir. Ayrıca bilgisayar teknolojileri
kullanılarak farklı öğretim çalışmalarına yer verilmesi ve bunun eğitim çalışmalarına katkısının incelenmesi
önerilmektedir.
KAYNAKLAR
Arı,

M.
ve
Bayhan,
P.
(1999).
Okul
Öncesi
Dönemde
Bilgisayar
Destekli
Eğitim,
EPSİLON Yayınları, 115 s., İstanbul.
Bahar, H. H., Uludağ, E. ve Kaplan, K. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar ve internet tutumlarının incelenmesi
(Kars ili örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 67-83.
Bayhan, P. ve Güler, T. (2002). Bilgisayar Destekli Eğitimde Yazılım Seçme Kriterleri. Hacettepe Üniversitesi Çocuk
Gelişimi ve Eğitimi Dergisi , 1 (6-7) sayfa 103-112, Ankara.
Berkant, H. G. & Efendioğlu, A. (2010). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algıları ve
bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumları. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22
Mayıs 2010, Elazığ. (s. 951-955).
Berkant, H. G. & Efendioğlu, A. (2011). Faculty of education students’ attitudes toward computer and making computer
supported education. Paper presented at International Educational Technology Conference (IETC) 2011, 25-27
May 2011, Istanbul, Turkey, (pp. 543-548).
Berkant, H. G. (2013). Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının ve Öz-Yeterlik Algılarının ve Bilgisayar
Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. The Journal of
Instructional Technologies Teacher Education (JITTE), 1(3), 11-22.
Cavas, B., Cavas, P., Karaoglan, B. & Kisla, T. (2009). A study on science teachers’ attitudes toward information and
communication technologies in education. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(2), 20-32.
Çelik, H. C. & Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli
değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38.
Demiryonar, M., Kökten, G. (2012). Bilgisayar ve Teknolojiyle Büyümek. İntel Basın Bülteni
Deniz, L. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf ve alan öğretmenlerinin bilgisayar tutumları. The Turkish Online
Journal of Educational Technology, 4(4), 191-203
Ekici, G. (2004). Öğretim kademelerine göre öğretmenlerin bilgisayar destekli öğretim uygulamasına yönelik tutumlarının
ve bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu,
20-22 Aralık 2004, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
Ekici, G. & Bahçeci, E. (2006). Öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları ile bilgisayarla ilgili öz-yeterlik
algılarının değerlendirilmesi üzerine bir çalışma. Ankara: Gazi Üniversitesi: VII. Ulusal Fen Bilimleri ve
Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006.

542

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

Ekici, G. & Berkant, H. G. (2007). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) lisans öğrencilerinin öğrenme stilleri
ile bilgisayara yönelik tutumları ve bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi.
Paper presented at 1th International Symposium on Computer and Instructional Technologies, 16-18 Mayıs 2007,
Çanakkale, Turkey, (pp. 247-267).
Erkan, S. (2004). Öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumları üzerine bir inceleme. Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Dergisi, 17, 141-145.
Geçer,A. ve Dağ, F. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Kocaeli
Üniversitesi Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (1), 20-44
Hasan, B. (2003). The influence of specific computer experiences on computer self-efficacy beliefs. Computers in Human
Behavior, 19(4), 443-450.
Karakaya, İ. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Pala, A. (2006).İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumları. Manas Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi,16,177-188.
Pektaş, Ş. T. & Erkip, F. (2006). Attitudes of design students toward computer usage in design. International Journal of
Technology and Design Education, 16(1), 79-95.
Siğirtmaç A., Yılmaz E., Solak N., (2006) Okulöncesinde Verilen Bilgisayar Destekli Eğitimin Genel Durumu Ve Öğretmen
Görüşleri ", Avrupa Birliği Sürecinde Okulöncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, KKTC / Girne,
TÜRKIYE, - , ss.280.
Tınmaz, H. (2004). An assessment of preservice teachers’ technology perception in relation to their subject area.
Unpublished Master Thesis. Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
Tuncer, M. & Berkant, H. G. (2010). Eğitim fakültesi öğrencilerinin İnternete yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. 9.
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Elazığ, (s.956-959).
Usta, E., Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Sayı 1 Haziran 2010.
Yeşilyurt, S., Gül, Ş. (2007). Bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayarlara yönelik tutum ölçeği (BKBBYTÖ): Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 79-88.
Yürütücü; A.(2002). “Bilişim Toplumunda İlköğretim Sürecindeki Eğitim Teknolojileri”. II.Uluslararası Eğitim
Teknolojileri Sempozyum ve Fuar Bildirisi. Sakarya.

543

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA; MERSİN ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ
A STUDY ON THE PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES’
ENTERPRENEURSHIP TENDENCIES: THE CASE OF THE DEPARTMENT OF
PRIMARY SCHOOL TEACHING AT MERSİN UNIVERSITY
Fatma Arik1, Sait Akbaşlı2, Lütfi Üredi3
Özet
Öğretmenler arasında sınıf öğretmenlerinin, öğrenciye daha yakın olması ve onlarla daha sık zaman geçirmesi bağlamında
sınıf içi ve dışı tutumlarının etkisi, kişiliği henüz şekillenmekte olan bireyler üzerinde çok büyük rol oynar. Bunun yanı sıra
okul idaresi, veliler ve öğrenciler arasındaki üçgende de kilit rolü oynamaları gerekeceğinin farkında olmalıdırlar. Bu
nedenle sınıf öğretmenlerinden belli başlı kişisel özellikler beklenmektedir. Sınıf öğretmenleri adaylarının tutum ve
davranışlarının değerlendirilmesi de bu açıdan önem kazanmaktadır. Bir sınıf öğretmeninin kişiliğinde bulundurması
gereken belli başlı özellikler vardır ve öğrencilerine yarar sağlayacak en önemli özellik girişimciliktir. Bu çalışmada sınıf
öğretmeni adaylarının girişimcilik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda önce girişimcilik, yenilikçilik ve
özgüven kavramları açıklanmış daha sonra uygulama kısmında ise Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
Bölümü öğrencileri üzerinde bir uygulama yapılmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Uygulamada
Yılmaz ve Sünbül (2009) ’ün geliştirmiş olduğu üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini ölçme amaçlı
geliştirdikleri ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde, nicel araştırma analiz yöntemlerinden survey yöntemi
kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Sınıf Öğretmeni Adayları, Yenilikçilik, Özgüven
Abstract
Among teachers, it is the primary school teachers whose in-class and non-class attitudes play the most important part in the
personality development of children, as they are the ones who spend more time with the students in close contact than other
teachers. Apart from that, primary school teachers must be aware that they are expected to play the key role in the
relationship between the school management, parents and the students. For that purpose, these teachers are expected
develop certain personal characteristics. Primary school teachers must possess some fundamental skills, of which
entrepreneurship is the most important, in their characters. In this study, the aim is to survey the skills of entrepreneurship
of the primary school teacher candidates. In this respect, the present study first makes definitions of such terms as
entrepreneurship, innovativeness and self-confidence in the context of primary school teaching and then presents the results
of a survey conducted on the students of the Department of Primary School Education of Mersin University. The survey
has been conducted through quantitative research and, in the survey, the entrepreneurship scale developed by Yılmaz and
Sünbül (2009) has been used to analyze the variants.
Key Words: Entrepreneurship, primary school teacher candidates, innovativeness, self-confidence

1. GİRİŞ
Ülkelerin kalkınma hızlarının bilim ve sanayideki başarıya bağlı olduğu günümüz koşullarında, bu
başarıyı sağlamada en temel etken insan gücüdür. İnsan gücü denildiğinde fiziksel güçten öte zihinsel gücü
temel almak gereklidir. Sanayideki başarının temelinin ekonomi alanında gerçekleşecek gelişmelere
bağlanmasından ötürü, ekonomi alanında yetişen bireylerin, üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri üzerinde
durulmuş, bunun üzerine araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalar ekonomiye yöne verecek kişilerin
“girişimcilik” özellikleri açısından hangi durumda olduklarını incelemiştir. Ancak, kalkınmayı aynı derecede
hatta daha fazla etkileyebilecek olan, bilimsel başarıyı başlatıp, gerçekleyecek yegane kişiler olan öğretmenler
açısından inceleyen araştırmalar yok denecek kadar azdır. Oysa öğretmenlerin toplum içinde yüklendiği misyon
ve vizyonu sağlayabilme başarıları, ekonomiden çok farklı olmasına rağmen “girişimcilik” özelliklerini
barındırabilmeleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu noktada girişimciliğin ne olduğuna ilişkin bilgi vermek yerinde
olacaktır.
Hisrich ve Peters (1973) başarılı girişimcilerin kişisel özelliklerini şu şekilde ifade etmektedirler:
Yaratıcı düşünme becerisi, yüksek düzeyde çalışma arzusu, cesaret, tutku ve kararlılık, insanlarla üst düzeyde
ilişki kurabilme becerisi, kendisini yazılı ve sözlü ifade edebilme becerisi, işini sevmesi ve iş motivasyonu,
zengin bir bilinçaltı ve hayal kurma gücü, ekip ve takım çalışmasına yatkınlık, kişisel vizyonu ve misyonunun
olması, değişime, dönüşüme açık ve istekli olması, esnek toleranslı davranabilme gücü, samimi, güvenilir,
sempatik ve esprili kişilik, insanları inandırma ve ikna kabiliyetinin yüksek olması, yönetim becerisi ve liderlik
yeteneği, iş bitirme azmi ve heyecanı, ileri görüşlülük ve fırsatları yakalama alışkanlığı (akt. Yılmaz ve Sünbül,
2009:197)…

1
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Bu tanımdan hareketle bir öğretmende, özellikle sınıf öğretmeninde bulunması gereken özelliklerin
genel adıyla “girişimcilik özellikleri” olduğu söylenebilir. Eğitim hayatına 5,5 – 7 yaşlarında başlayan çocukları
eğitebilme becerisine sahip olmak bu özellikleri barındırmakla doğrudan ilişkilidir. Öyle ki, yaratıcı düşünme
becerisi ile zengin bir bilinçaltı ve hayal kurma gücü gelişmemiş bir sınıf öğretmeni, hayatının sonuna kadar
kullanacağı en temel bilgileri öğrenciye kazandırmada başarı sağlayamayabilir, çocuğun dikkatini
çekemeyebilir. Aynı şekilde, yönetim becerisi ve liderlik yeteneği gelişmemiş bir sınıf öğretmeni, sınıf
mevcutlarının 40’ları bulduğu günümüz koşullarında öğrenme ortamları yaratamayabilir.
Burada düşünülmesi gereken, sınıf öğretmeni adaylarının göreve başlamadan bu özelliklere sahip olup
olmadığının incelenmesidir. Kazandırılmakta geç kalınmış kişisel özellikler göreve başlandığında öğrencilere
despotluk ve kalitesiz eğitim olarak yansıyabilir. Bu bağlamda mevcut öğretmen adaylarının sahip olması
gereken kişilik özelliklerini irdelemek önemlidir. Bu nedenle çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adayı üniversite
öğrencilerinin cinsiyet ve yaş gibi değişkenlere göre girişimcilik özelliklerini incelemektir.
Problem Cümlesi:
Sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik özellikleri ile yaş, cinsiyet, sınıf ve aylık gelirleri arasında anlamlı bir
ilişki var mıdır?
Alt problemler:
1-Sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik özellikleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
2- Sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik özellikleri ile sınıfları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
3- Sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik özellikleri ile yaşları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
4- Sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik özellikleri ile aylık gelirleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Yöntem
Bu araştırmada, ilişkisel tarama yöntemi olan survey (tarama) yöntemi kullanılmıştır. Survey yöntemi, geçmişte
veya halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar,
2000).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Mersin Üniversitesi’ne bağlı Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören Sınıf
Öğretmenliği Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise 2013-2014 öğretim yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı Eğitim
Fakültesi’nde öğrenim gören Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden örgün öğretim gören birinci, ikinci,
üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.
Araştırma, 2013-2014 öğretim yılında Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde okuyan
öğrencilerle sınırlıdır. Verilerin sadece bir üniversitenin bir fakültesinden toplanmış olması araştırmanın en
önemli kısıtlarından birini oluşturmaktadır. Araştırma, evreni temsil etmesi için seçilen öğrencilerden oluşan
örneklem ile sınırlıdır. Anketleri cevaplamaları istenen öğrencilerin ders yoğunlukları nedeniyle hem gerekli
süreyi ayıramayabilecekleri hem de gerekli özeni gösteremeyebilecekleri, buna bağlı olarak da cevap kalitesinin
düşebileceği endişesiyle ölçeklerin kısa tutulması sınırlandırıcı bir unsur olmuştur.
Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen “Üniversite
Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği” adlı ölçek kullanılmıştır. Ölçek Yılmaz ve Sünbül tarafından
geliştirilirken üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini belirlemek amacıyla geliştirilmiş ve deneme
uygulaması sonrası elde edilen veriler üzerinde Cronbach Alfa güvenirlik analizleri ile faktör analizi (geçerlik
analizi) gerçekleştirmişlerdir. Temel Bileşenler Analizi ile gerçekleştirilen faktör analizi sonucu tüm maddelerin
tek boyutta toplandığı görülmüştür. Güvenirlik analizleri sonucu ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı
0,90 bulunmuştur.36 Adet soru içeren bu ölçekte girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik ifadeler yer
almaktadır. Likert tipinde bir form halinde olan ölçekte 5 tane cevaplandırma seçeneği vardır. Bunlar; Hiçbir
zaman (1), nadiren (2), bazen (3), sık sık (4), çok sık(5) seçenekleridir. Ölçek, Mersin Üniversitesi Eğitim
Fakültesi öğrencisi olan 200 sınıf öğretmeni adayına uygulanmıştır.
Gerekli izinler alınarak Mersin Üniversitesi sınıf öğretmenliği öğrencilerine ölçekle ilgili bilgi
verilmiştir. Anket aynı gün uygulanıp aynı gün toplanmıştır. Böylelikle uygulanan anketin geri dönmesi
kolaylaşmıştır. 200 üniversite öğrencisi ankete tam olarak cevap vermiştir. Ankete isim yazılmaması, soruların
yazılı sorulması, tereddüt edildiği takdirde anket uygulayıcısının bilgi verebilmesi anketi daha anlaşılır kılmıştır.
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Verilerin Analizi
Araştırma verilerinin çözümlenmesinde “SPSS” bilgisayar programından yararlanılmış, istatistiksel teknik
olarak da betimsel analiz kullanılmıştır (Balcı, 2004). Analizde, yüzde ve frekans dağılımı tablolaştırılmış daha
sonra aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1-Sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik özellikleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
2- Sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik özellikleri ile sınıfları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
3- Sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik özellikleri ile yaşları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
4- Sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik özellikleri ile aylık gelirleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Bu sorulara cevap bulmak amacıyla, cinsiyetle olan ilişkiyi saptamak için t testi, yaş, sınıf ve aylık gelirle olan
ilişkiyi belirlemek için tek yönlü varyans analizi (One-way Anova) kullanılırken, gruplar arası anlamlılık
testlerinde 0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır.
2. BULGULAR VE SONUÇLAR
Tablo 1. Cinsiyet değişkenine göre görüşlerini gösteren dağılım

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of
the Difference

Girişimcilik
t
Equal variances

assumed ,044

Equal variances not assumed ,042

df

Mean
Sig. (2-tailed) Difference

Std.
Error
Difference
Lower

Upper

178

,965

,15706

3,56662

-6,88124

7,19537

135,658

,966

,15706

3,70021

-7,16049

7,47462

Tablo 1 incelendiğinde anlamlılık değeri 0,965 >0,05 olduğundan cinsiyet değişkeni açısından sınıf
öğretmenlerinin girişimcilik özellikleri ile ilgili görüşleri arasında anlamlı düzeyde bir farklılık
bulunmamaktadır. Buradan bayan ve erkek öğretmenlerin girişkenlik özellikleri arasında benzerlik bulunmadığı
sonucuna ulaşabiliriz.
Tablo 2. Yaş değişkenine göre görüşlerini gösteren anova testi
Descriptives
Girişimcilik
95% Confidence Interval for Mean
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

Minimum

Maximum

19-23 Yaş

153

137,7190

24,01821

1,94176

133,8826

141,5553

42,00

189,00

24-28 yaş

25

148,4400

18,74629

3,74926

140,7019

156,1781

104,00

181,00

33 yaş ve üzeri

2

135,0000

7,07107

5,00000

71,4690

198,5310

130,00

140,00

Total

180

139,1778

23,47878

1,75000

135,7245

142,6311

42,00

189,00

ANOVA
Girişimcilik
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

2505,236

2

1252,618

2,305

,103

Within Groups

96169,075

177

543,328

Total

98674,311

179
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Tablo 2 incelendiğinde yaş değişkenine göre sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik özellikleri arasında anlamlı
düzeyde farklılaşma olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buradan öğretmen adaylarının farklı yaşlarda olmalarına
rağmen girişimcilik özelliklerinin benzer olduğu sonucuna ulaşabiliriz.
Tablo 3. Sınıf değişkenine göre görüşlerini gösteren anova testi
Descriptives
Girişimcilik
95% Confidence Interval for Mean
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

Minimum

Maximum

1,00

50

129,6400

27,78324

3,92914

121,7441

137,5359

42,00

181,00

3,00

57

137,2807

22,08325

2,92500

131,4212

143,1402

63,00

181,00

4,00

73

147,1918

18,29516

2,14129

142,9232

151,4604

102,00

189,00

139,1778

23,47878

1,75000

135,7245

142,6311

42,00

189,00

Total 180

ANOVA
Girişimcilik
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

9441,967

2

4720,984

9,364

,000

Within Groups

89232,344

177

504,138

Total

98674,311

179

Tablo 3 incelendiğinde yaş değişkenine göre sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik özellikleri arasında anlamlı
düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 4. Aylık Gelir değişkenine göre görüşlerini gösteren anova testi
Descriptives
Girişimcilik
95% Confidence Interval for Mean
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

Minimum

Maximum

100-200 TL

17

129,0588

29,77724

7,22204

113,7488

144,3689

63,00

166,00

201-300 TL

94

139,4149

21,34127

2,20118

135,0438

143,7860

91,00

189,00

301-500 TL

42

142,4762

27,56565

4,25347

133,8861

151,0663

42,00

187,00

501 TL - üzeri

27

139,5926

18,36439

3,53423

132,3279

146,8573

98,00

168,00

Total

180

139,1778

23,47878

1,75000

135,7245

142,6311

42,00

189,00

ANOVA
Girişimcilik
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

2207,556

3

735,852

1,343

,262

Within Groups

96466,755

176

548,107

Total

98674,311

179

Tablo 4 incelendiğinde aylık gelir değişkenine göre sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik özellikleri arasında
anlamlı düzeyde farklılaşma olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buradan öğretmen adaylarının farklı yaşlarda
olmalarına rağmen girişimcilik özelliklerinin benzer olduğu sonucuna ulaşabiliriz.
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3. TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Eğitim hayatına, bitiminde eğitimci olmanın bilinciyle başlayan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin,
öğretmen adaylarının teorik bilgilerden öte uygulamaya elverişli niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bu
bağlamda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde, mezuniyet sonrası iş alanında onları bir adım öne geçirecek
niteliklerden biri olarak görülen girişimcilik, ekonomi alanında uzak bir meslek olan öğretmenlikte geri planda
kalmıştır. Basit bir örnek olarak sınıfında derse katılıma teşvik etmek için öğrencilerine girişken olmayı
aşılamaya çalışan sınıf öğretmeninin, birey olarak girişimci bir ruha sahip olmaması durumunda bunu başarması
oldukça zordur. Zümreleri arasında, idari üstleri karşısında ve sosyal yaşamında girişimcilik özelliklerini
barındıran bir öğretmenin verimi eğitim kalitesini ileriye taşıyacaktır. Bu bağlamda "potansiyel girişimci adayı
olan üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin incelenmesine yönelik çalışmaların; gelecekte adım
atacakları iş dünyası ile ilgili planlarının oluşturulmasında, girişimcilikle ilgili teorik bilgiye sahip olmalarının
sağlanmasında ve girişimciliğe yönelmeleri için cesaretlendirilmelerinde katkı sağlayabileceği"
düşünülmektedir.(Demirel ve Tıkıcı,2010:222). Bu düşünce doğrultusunda eğitim fakültelerinde uygulanacak
olan ders programları ve bu yönde düzenlenecek sosyal etkinlikleri öğretmen adaylarını etkileyebilecek nitelikte
olmalıdır.
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“PROTECT YOURSELF FROM BRUCELLOSIS”, A CHAPTER THAT SHOULD BE PART
OF HEALTH EDUCATION FOR CHILDREN OF RURAL AREAS IN SOUTHERN ALBANIA
ARNAVUTLUK'UN GÜNEYINDEKI KIRSAL ALANLARININ ÇOCUKLAR İÇIN SAĞLIK
EĞITIMI BÖLÜM OLMALI A BÖLÜM "BRUSELLOZDAN KENDINIZI KORUYUN"
Msc.LAURA MEZINI1 DOC.Zamira Vllaho2 Msc.Bledar Late3 Msc.Henri Korro4

Abstract
The brucellosis is a zoonotic disease frequent in southern Albania. It is caused by a bacterial microorganism called Brucella
Melitensis. Contamination and touching from brucellosis disease is averaged 5.5 - 5.6 % in children of rural areas in Gjirokastra
district, Albania, even in some cases annual morbidity in children from brucellosis disease has reached values 12 %.
approximately 5% of these children hospitalized to receive adequate treatment to the complications of the disease. Because of
the frequency of cases of this disease and considering that some of the complications of the disease such as orchitis,
neurobrucellosis, anemia or rheumatic implications, which may leave permanent consequences in children, then is necessary
that health education in connection with Brucellosis and how to protect from Brucellosis, to be part of the educational
curriculum in primary and secondary schools.
These curriculas must provides information for childcare settings on individual infections from Brucellosis, regarding
prevention and transmission. The information may be useful to distribute to parents if an outbreak of this infectious disease
occurs in the childcare setting.
KEY WORDS: Educational curriculum, primary and secondary schools, brucellosis, health education

INTRODUCTION
The brucellosis, a very common zoonotic disease frequent in the south region of Albania, is caused by a bacterial
microorganism called Brucella Melitensis.
Because of the frequency of cases of this disease and considering that some of the complications of the disease such
as orchitis, neurobrucellosis, anemia or rheumatic implications, which may leave permanent consequences in
children, then is necessary that health education in connection with Brucellosis and how to protect from Brucellosis,
to be part of the educational curriculum in primary and secondary schools.
The scolarship curriculas must provides information for childcare settings on individual infections from Brucellosis,
regarding prevention and transmission. The information may be useful to distribute to parents if an outbreak of this
infectious disease occurs in the childcare setting. When there is a problem with a particular disease in the childcare
settings, the respective sheets can be photocopied and distributed in the community, following discussion. The
capters about health education must include outbreak management information for schools, nurseries and other
childcare settings, includes a quick reference guide on exclusion periods for children affected by brucellosis and
their contacts This includes guidance and support on how to deal with large numbers of complications of this
infection desease and how the teacher to recognise and report an outbreak.
METHODS
Clinical and serological data are sufficient for diagnosis.
All patients, of 0-14 years old, with a clinical diagnosis of brucellosis whose brucella agglutination titre was 1:160
or greater were diagnose for BRUCELLOSIS DISEASE. We extracted from the files the information on age,
gender, occupation of their parents, history of raw milk or milk products ingestion, presenting symptoms and
physical signs. We also noted the results of routine laboratory tests and the treatment given.
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RESULTS
During the years of the study 2002-2012, the contamination and touching from brucellosis disease is averaged 5.5 5.6 % in children of rural areas in Gjirokastra district, Albania, even in some cases annual morbidity in children
from brucellosis disease has reached values more than 10 %, as the year 2010. Approximately 5% of these children
hospitalized to receive adequate treatment to the complications of the disease with doxacycline two times daily for
one month.
CONCLUSIONS
By analyzing the results obtained and noted that brucellosis mainly constitute a large load infective morbidity
mainly in rural areas in southern Albania, becoming a burden to public health and the economy. To prevent and
reduce the spread of zoonoses in Albania require a special attention to the human health sector and education sector,
and a close collaboration between them. The main aim should be taken to improve information and health education
sector of the population mainly in rural areas. Consequently will decrease exposure to risk factors, such as infected
animals and the use of unsafe products of animal origin.
All the children affected from the disease were from rural areas and their parents taken care for livestock. So some
recomandations that must be part of healthy scholarship curriculas are:
- Tell your parents to use safe field dressing techniques to wear gloves when take care of livestock
- Contact a physician If you get sick with a flu-like illness, tell your doctor that your parents take care of livestock
- Brucellosis make people sick when they eat undercooked meat. You and your family can get sick when butchering
or eating undercooked meat
- People may get the germs through contact with infected livestock’s blood , fluids or tissues ( such as muscles,
testicles, liver or other organs ) when these come in contact with your eyes, nose, mouth or a skin cut.
- You and your family can get infected when field dressing an infected livestock
- You may start to feel sick a week to months after coming into contact with germs that cause brucellosis.
Brucellosis symptoms fever, chills, sweating, headache, low appetite, fatigue, joint pain, muscle pain, if you have
these symptoms and are at risk, see your doctor immediately. Blood tests can check for brucellosis.
- Treatment: antibiotics are drugs that can kill the germs that cause brucellosis, and should be taken for 6 weeks or
longer. Take all of the antibiotics as prescribed by your doctor to prevent the illness from coming back. If the illness
comes back or is not treated, you could have serious problems in your bones, joints or heart. Brucellosis is not a fatal
disease.
Tell your parents how to protect themselves and you from brucellosis:
-

Safe field dressing

-

Avoid all contact with visibly ill animals or those found dead.

-

Use clean sharp knives for field dressing and butchering .

-

Wear eye protection and rubber or latex gloves (disposable or reusable) when handeling carcasses.

-

Avoid direct contact (bare skin) with fluid or organs from livestock

-

Burn or bury disposable gloves and inedible parts of the carcass after butchering
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-

Wash hands as soon as possible with soap and warm water for 20 seconds or more and dry hands with a
clean cloth.

-

Clean all tools and reusable gloves used in field dressing and butchering with a disinfectant-such as dilute
bleach

-

Clean surfaces often with hot, soapy water.

-

Separate raw pork from cooked pork and other foods.

-

Cook pork to an internal temperature of 160F using a food thermometer.

-

Chill raw and cooked pork promptly.
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THE CARE TRENDS IN ELDERLY POPULATION
Bagryana ILIEVA1
Abstract
The ageing population is considered as one of the most threatful demographic problems in the countries of European Union and
Bulgaria is not an exception. Additional increase in the number of the ageing population was caused by the migration processes
in 1990. Moreover, the current situation in the country is quite disturbing as it is observed a high level of unemployment and a
low level of income. These paths in the social sphere, obligate the government to plan well the public expenditure which is
expected to increase. The social services in Bulgaria are undertaken by the government, local municipalities or third parties
known as NGOs (non-governmental organizations). Social services are activities implemented in order to support people to lead
their own independent life and these ones are carried out in the specialised institution and the community. The major difference
for these services is that they are provided in the community and the specialised institutions.The Bulgarian system of long-term
care and social services has developed significantly in the recent years as a result of the taken actions of deinstitutionalisation.
Despite the process of deinstitutionalisation, it is important to point out that there is an increase in the number of mature poeple
who would like to use services provided by the specialised institutions. In 2002, the services in Bulgaria were decentralised and
their management was given the mayor of each municipality. The transition process from traditional institutional care to
services available in the community is achieved by expanding the range of services. The process of deinstitutionalization aims
to reduce the number of people in speacialised institutions as returning them in home environment or developed network of
services in the community. The process of licensing of the service providers had begun in May, 2004. There are some
prerequisite for the development of services and implementation of a quality control system. The development of a network of
social services in the community provides an equal access to essential services at risk groups. Some strategies have been
developed in each local municipality. Despite the fact that a large range of services have been developed, it is observed that
many mature poeple still prefer the institutional model of care. The high level of financial expenditure in the care of elder
people and the commitment are some of the reasons for the formal care. It was conducted a survey among elder people
accommodated in spealised institutions. The reason of accommodation is the lack of relatives whom they can rely on. It was
concluded that elder people feel more secure when they are using the institutional model of care. All people are supposed to
receive the necessary services in order to be safe and secure, and retain their dignity. It can be said that the analysis is
indispensable for the needs and it must be consistent with social and economic situation in planning of the services.
Key words: social services; community; specialised institution, elderly people

1.

INTRODUCTION

The current article aims to present the care reform for people above 60-65 ages in Bulgaria. It is interesting to
understand how to name the period after retirement – “a period of old age” (Bergler) or “an average and advanced
age” (L.Georgiev). However, it is not a topic of a current investigation. More importantly, it can be described as a
period in which “a human-being realises that he/she is not able to start the life from the beginning. In desprair people
find out that the time is limited and there is no time to restart their lives and try new paths. People are happy if the
old ages bring the feeling of completeness. If, however, the completeness and stability have not been reached, the
old ages are perceived as an incomplete life.” (http://www.referati.org/geragogika/94559/ref/p3)
The Demographic Processes in the country
The current demographic situation in the country can be described as a continuous decrease and ageing of the
population, a low number of birth rate and a steady high level of deaths. The ageing population is considered as one
of the most crucial problems in the EU countries and Bulgaria is not an exception. Taking into account the data from
the National Statistics Intstitute in 2012, it can be said that the Bulgarian population has decreased with the number
of 45 183 or 0.6% since 2011; In 2012 the official number of people is 7 282 041. The published data is considered
as worried and shows that the implemented policies by the Government do not work properly ( 3rd monitoring
report July 2012 - June 2013, 2013).
Additional increase in the number of the ageing population was caused by the migration processes in 1990.
Moreover, the current situation in the country is quite disturbing as it is observed a high level of unemployment
among young people and a low level of income. The average rate of poverty in EU is 16,9% while it is above 20%
in Bulgaria, Romania and Spain. (Council of Ministers, National strategy to reduce poverty and promote social
inclusion 2020, 2013)
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Recently, it is found a decrease in the number of bulgarians who change their current addresses comparing with
other countries. The migration of young and highly educated people abroad leads to serious economic and social
problems in the country. The migration motives in the last few years are unemployment, low income and poor living
standard. Moreover, the opportunity to further their education and develop their potential are also considered as
motives to leave the country. In 2012, 12 147 people changed their current home addresses and moved abroad;
47,3% male and 52,7% female. Comparing this date to 2011, it is found an increase in the number with 2 630
people. (MLSP, Report 2012. punctuality for the updated National Strategy for Demographic Development in the
Republic of Bulgaria (2012 - 2030) )
A large number of Governments and representatives of European Commission are worried by this statistical
data. It is planned to increase the public expenditures towards pensions, health care and continuous care. In Bulgaria,
the public expenditures are expected to increase by 4% from the GDP and this continuous increase will be achieved
by 2060.
What is the organization to provide services for people in retirement?
The social services in Bulgaria are undertaken by the government, local municipalities or third parties known
as NGOs (non-governmental organizations). Social services are activities implemented in order to support people to
lead their own independent life and these ones are carried out in the specialised institution and the community. It is
interesting that these services are provided in the specialised institutions and the community. The services provided
in the community are known as a personal assistant, social assistant, daily centre, crisis centre, shelter, centre for
social rehabilitation and integration, public kitchen and others. The specialised institutions are known as homes for
children, homes for elderly people with disabilities and homes for elderly people. The specialised institutions
providing these services are also known as “formal. There is “informal” care which is provided by relatives or close
friends.(Social Assistance Act, 2014; Rules for Implementation of the Social Assistance Act)
In 2002, the services in Bulgaria were decentralised and their management was given the mayor of each
municipality. The transition process from traditional institutional care to services available in the community is
achieved by expanding the range of services. The process of deinstitutionalization aims to reduce the number of
people in speacialised institutions as returning them in home environment or developed network of services in the
community.
The process of licensing of the service providers had begun in January, 2004. There are some prerequisite for
the development of social services and implementation of a quality control system. The tendency in public services
is described by increasing capacity and providing quality care for the customer with regards to their needs and with
regards to the requirements and standards of the industry. It is observed a situation of providing new serives in the
community without closing the current institutions. However, it is found that maintaining both systems is too
expensive for the country. There are examples that people in a difficult condition are hospitalised in institutions,
while people in normal condition use the services in the community which leads to the deterioration of the quality
standards.
In the end of 2005, the provided social services in the community were 87 while the capacity of serving is 2
351. (Agency for Social Assistance, Report of the ASA 2006)
In the end of 2011, the number of social services are 893; 632 of them were provided in the community (303
for children and 329 for elderly people) while the maximum capacity was 15 306; 261 of the social services were
provided in the specialised institutions (96 for children and 165 for elderly people) while the maximum capacity was
16 427. It is observed continuous increase in the number of social services provided in the community. In 2012,
March, it was found an increase in the number of social services – 674 (316 for children and 358 for elderly people)
with maximum capacity 16 253; on the other hand, the social services provided in the specialised institutions were
almost the same – 258 (94 for children and 164 for elderly people) with maximum capacity 15 904. (Council of
Ministers, the National Social Report of the Republic of Bulgaria (2011-2012))
From the data it is clear that a large number of social services in the community are developed and operate without
problems. According to experts from The department of labor and social policy in the Government, there are many
problems in the care of elderly people, but the main is a "large number of them would like to use social services institutional type." (Strategic 2013-2017g., 2013)
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The system of long-term care and social services in Bulgaria has changed significantly in the last few years and
this is a result of actions towards deinstitutionalization and providing more community-based services in the home
environment. It is important to point out the desire of eldrely people to use social services in the homes.
Some strategies have been developed in each local municipality. By this way, it is guaranteed that social services
will be provided which will be adopted to the needs of people from the target groups. Despite the fact that a large
range of services have been developed, it is observed that many mature poeple still prefer the institutional model of
care. The high level of financial expenditure in the care of elder people and the commitment are some of the reasons
for the formal care. There are some reasons for poverty:
- lack of employment among youngsters and middle aged people
- limited access to health care services
Demographic processes in Bulgaria are characterised by the tendency of decreasing in the number of
populations and its ageing.
In 2014, an investigation was made among elderly people accommodated in the specialised institution in
Rousse, Bulgaria, and Razgrad, Bulgaria. The aim of it was to find out motives of elderly people to be
accommodated in the institution and also what the alternative social services are available for elderly people in both
towns.
Investigation Topic:
It is presented results and conclusions based on the people who are accommodated in the homes for elderly
people in Rousse and Razgrad. 18-20% of the number of people in the homes is included in the investigation.
Aims of the investigation:
1.

to find out the motives for accommodation in a home for elderly people

2.

to find out what other social services are available for elderly people in Rousse and Razgrad
2.

1.

METHODS

Collecting statistical information

- collected information is considered as quantitative and it is presented in forms of analysis, reports, strategic
documents; Also various strategies are applied such as The Streategy for development of social services
in Rousse (2010-2015) and Razgrad (2010-2015)
- A questionnaire was made and distributed to a particular targeted group of people, elderly people in the
homes in Rousse and Razgrad
- Various laws are analysed from the Bulgarian legislation such as The social assistance act
2.

Methods used for gathering the necessary information

- analysis of a large number of documents in forms of strategies, long-term programmes and plans for
development
- understanding the alternative services regarding elderly people
Interviews were made with people from the target group; observing people using the services provided in the
homes. These two methods, which are not considered as objective, will compare with the results from the
questionnaire
3.

RESULTS AND DISCUSSION

The implemented changes in The social assistance act 2010 led to an establishment of a new strategy known as
The strategy for development of social services in the community which aims to create new social services and
actions for identifying the risky groups and societies.
The strategies in both towns are similar in a way that both of them pay special attention to the elderly people. It
was found that large proportions of the elderly people live in remote place and put tremendous efforts in their daily
routines. Many people live in villages that ambulances have limited access, the transport is restricted due to various
reasons and some places do not have phone lines. Moreover, the social services and assistance are not available at all
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in some of the place. The elderly people are isolated and rely only on their partners, relatives and neighbours. Due to
the migration from the villages to bigger places, elderly people become alone.
One of the most developed services for elderly people in the community is known as home care but it is not
developed so much in order to satisfy elderly people from all places due to lack of money. There are 455 places in
Razgrad that offer this kind of service – home care. It is planned to increase the number of home care places in
Rousse by 25-30%. Almost every village/town has its own library and pensioner club which provide mane social
services. On the other hand, social services such as home supporter, social assistant and personal assistant are
limited or not available. It is planned to provide and develop the service known as Personal assistant in 2014-2015
and also increase the number of personal assistant services in Razgrad from 45 to 60.
It is planned to increase the services known as home supporter, social assistant and personal assistant in Rousse
during 2014-2015 but this depends on the financial supports from the national programmes and the Operative
programme “Development of human resources”.
The situation in both towns is complex and leads to the following summeries:
- Common aim: Improving the living standards of elderly people in all places
- establishment a large number of services in the community in order to provide an easy and relaxed life of
elderly people
- providing access to appropriate care, similar to home, to all elderly people
(Municipal Development Strategy of social services in Razgrad (2012-2016))
According to the Code of Social Security, people who reach the age of retirement are accommodated in the homes
for elderly people. (Rules for Implementation of the Social Assistance Act)
From December,31,2011, the age of retirement will increase by 4 months for men and women and this means
that men will retire at age of 63 and women – 60.was (Social Security Code, 2014)
According to the statistics, all people accommodated in homes are between ages of 65 and above 90. It was
found that the largest group of people is between 76-80 in Rousse while it is 80-85 in Razgrad. The personnel shared
an opinion that it is observed an increase in the average age of people accommodated in the homes (above 70-75).
This is the age at which elderly people struggle to communicate, go shopping, cook and organise their daily routine.
Our social policy is based on the transition from institutional care to services that allow people to remain in their
family environment. It is found that the social services provided in institutions, even though it is for a small period
of time, lead to negative effect on people. This opinion is supported by specialists and it will be compared to the
opinion taken from the elderly people accommodated in homes. In order to understand what else motivate people to
stay in the homes, additional information regarding their marital status will be collected. It can be said that
becoming widowed is considered as one of the problems for demographic and social development of the country.
Increasing the number of people recognised as widowed leads to a decline in the number of families and thus the
necessity of providing special care for lonely people. It was found that the highest number of people accommodated
in the specialised institutions in Rousse and Razgrad are considered as widowed (65% - Rousse and 60% - Razgrad).
This data is taken from the questionnaire. The second largest group of people is known as divorced – 25% in Rousse
and 26% in Razgrad. It is intresting to point out that there are families accommodated in the institutions and their
number is 13% in Razgrad and 5% in Rousse.
One of the reasons to conduct a questionnaire is the opportunity to receive valuable information and resptonse
for the given first question.
What is the reason to be accommodated in a home for elderly people?
A large number of elderly people said that their decision to move in a specialised institution is based on their
health condition. Most of the people are not in a good physical and mental condition which leads them to take these
actions and also there is nobody who can look after them. Due to these factors, 33.3% of the elderly people in
Razgrad are accommodated and 30% in Rousse as well. This answer is understandable because 77.5% of the people
said that they have chronic illnesses. The highest number of people is diagnosed with circulatory system problems
(38.7% in Rousse and 53.3% in Razgrad), the second score is known as stomach system (22.6% for Rousse and 20%
for Razgrad). Last but not least, people who have problems with the respiratory system are also accommodated in
the homes. The number of diagnosed people is 20% in Rousse and 9.7% in Razgrad.
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The second reason why people decide to move in the homes is that they do not want to disturb their relatives. It
was calculated that 25% of the people from Rousse and 20% from Razgrad prefer to be in a specialised homes
instead of being at homes of relatives. In addition to that, people mentioned that the low level of income also make
them to take this decision.
Other reasons:
-

bad relations with relatives (7.5% in Rousse and 20% in Razgrad)

-

desire to communicate with other people at the same age (12.5% in Rousse and 26.7% in Razgrad)

An open question was given in the questionnaire and there are examples how elderly people filled in: “Loneliness;
My daughter died a few years ago; I lost everything: two sons, husband and parents; I am alone, I have nobody.
In order to get better understanding of the motives why people want to stay in a home, one of the questions was
slightly changed – Would you like to move in the specialised home again? The obtained answers were almost the
same with the questions from the beginning of the questionnaire. It is important to point out that most of the people
replied positively. This explicitness about the answer is taken from all elderly people in the homes without taking
into account the length of stay.
“Fundamental to the normal standard of life is the amount of income that can provide all other spheres of life”.
These are conclusions made by UNICEF in 2009 when the analysis of the situation in Rousse was conducted.
(UNICEF, "Situation analysis and needs assessment - Rousse", 2009)
All elderly people participated in the research indicated that they have financial difficulties. This problem was found
in this questionnaire (2014) but it was also known a few years ago. People accommodated in the specialised
institutions get pensions which are considerably low to provide them a normal life. 90% of the people in Rousse and
73% in Razgrad receive money not enough to satisfy their needs. Some of the people in Rousse (70%) receive
300lv., 25% of them receive money between 200-250lv and only 5% of the elderly people get money more than
400lv. The situation in Razgrad is almost the same; 86.6% of elderly people have a low rate of income – less than
300lv. It is interesting that 33.3% of them are entitled to receive between 150 and 200lv. It can be said that during
the interviews people were shy to mentions what money they receive.

“I am a 65-year-old teacher and have 34 years experience. My pension is 250lv and it is not enough.”
“Now I am 71 years and I have been working as a teacher for 30 years. My pension is 200lv.”
Interview taken from a person living in a specialised institution, Rousse.

4.

CONCLUSION

The results of the questmentionnaire prove the statement of experts regarding the availability of services in a
specialised institution. It can be said that the number of services provided are considerably high. Taking the results
into account, it is important to point out that there is a need to improve the sphere of social services. These services
must be developed specially towards target groups of people in order to satisfy their needs. By creating new social
services, people will not move in specialised homes, on the contrary, people will stay in their homes and receive the
necessary care there. All groups, regardless of age, gender, financial status and residence should have equal access
to high quality health care services (including prevention, treatment, rehabilitation and palliative care).
A construction of a well-functioning network of social services in the community and providing long-term qualitive
care for elderly people is a top priority of the social policy of the Bulgarian government. It can be achieved by
strengthening the role of municipalities, NGOs and other private service providers.
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DEVELOPING IN THE STUDENTS WITH MEDICAL SPECIALTIES TRAINING
COMPETENCIES FOR WORKING WITH CHILDREN DEPRIVED OF PARENTAL CARE
Sylvia Kyuchukova 1

Summary
This publication reveals an important step in the realization of a research project for the period of 2014-2015, supported
and funded by the Trakia University in Stara Zagora, Bulgaria. The project is aimed at disadvantaged children and finding
ways and means to improve their health education by providing health knowledge. We preferred the application of an
innovative method ‘mutual education’. The implementation of the training module is intended to be carried out by students
of medical specialties at the Medical Faculty of the University said. We use the personal potential, desire and good
academic preparation of students approaching their learning skills necessary for them to provide health knowledge of
young men and women in homes for children deprived of parental care in Stara Zagora, Bulgaria.
When performing mutual education in homes for children deprived of parental care it is necessary to avoid adverse
effects so it needs that the trainers are well prepared.
The main goal is focused on initial formation and continuous improvement of the educational competencies of student
moderators in health knowledge to promote health awareness among youths in homes for children deprived of parental
care.
Keywords: Children in institutions, mutual education, training competencies, students.

1.

INTRODUCTION

"Tell me ... I forget, show me ... I remember, involve me ... I understand."
In the context of the present research it is assumed that peer education is the process in which well-trained
and motivated young people commit organized health education activities with young people close to them by
age (in English "peer" - [peer]). These activities are fulfilled for a definite term and are designed to develop in
the deprived of parental care youth knowledge, attitude, beliefs and skills to enable them to protect their health
and be responsible for it.
Peer education in homes for children 2 deprived of parental care is carried out in small groups and / or
individual contact.
The age group where the young person belongs has a big influence on his behavior. This is true for both the
risky and the safe manner of health behavior. Peer education use peer influence in a positive way. Young
people who will train their peers in homes for children deprived of parental care should be used with confidence
because it is very crucial to the success of the approach. This education is seen more as a situation in which
young people receive advice from a friend. This guy is competent and knows what it is to be young, because it
faces the same problems as their peers.
2.

PURPOSE AND METHODS

The main goal is focused on the initial formation and continuous improvement of the educational
competencies of students moderators in health knowledge to promote health awareness amongst young people
in homes for children deprived of parental care.
The specific objectives are to enable the students moderators:

ent interactive teaching methods in their work with young people - a 'peer
education';
Expected results:
Confident and competent are the student teachers for their peers. They develop the skills to plan and
implement successful preventive health training programs to promote health awareness among youth in homes
for children deprived of parental care.
Methods and tools:
Questionnaire, mathematical statistics, monitoring.
1

Trakia University, Medicine Facultacity, Department Health care, Stara Zagora, Armeyska 9 street , Bulgaria;
e-mail: silviya.kyuchukova@trakia-uni.bg
2
In the Republic of Bulgaria for children adopted persons 0 to 18 years
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3.

RESULTS AND DISCUSSION

Excellent preparation of students - educators is an essential prerequisite for the proper implementation of the
project discussions. The individual work is used. They prepare under the methodological guidance of their
teachers coursework in the academic disciplines "Health Promotion", "Philosophy and ‘Introduction to nursing
and midwifery care". It is important for the youth to focus their attention on important health topics; a basic
requirement is also to express their opinion. Emphasis is placed on preventive work. Self-seeking updated
information about the problem, the choice of form and language to transmit scientific report, the presentation,
etc. form students learning skills that make them confident in dealing with children deprived of parental care.
Almost the same age of those who deliver and those who receive health information enable better
communication and mediate understanding. Thus the learning process goes smoothly and increases the culture
of communication in both sides. Peer health education is not only a way to share information, but it also targets
preventative healthy behavior changes.
In the next stage students trainers realize multimedia presentations on health awareness and education of
children deprived of parental care by age criteria in Stara Zagora, Bulgaria. Providing health knowledge aims to
increase the health literacy of children raised in institutions. Its purpose is also to harness the power of the video
for the formation of health motivation in children deprived of parental care, as well as to develop a particular
recommended health behavior or to change such risk.
During the school year 2013/2014 in the subjects ’Health promotion' and 'Philosophy and introduction to
nursing and midwifery care’ 118 students of nursing and midwifery are trained. They were interviewed and one
of the questions was: Did you encounter difficulties in developing an exemplary program of health promotion?
Their answers are summarized here (tabl.№1):
Table №1 Difficulties in the preparation of a presentation
Two of the students don’t answer.
Number
%
Did you encounter difficulties in
yes
12
10,3%
developing an exemplary program
no
104
89,7%
of health promotion?

Actual %
10,3%
89,7%

It is evident that the difficulty encountered only 10.3% of the students and a very large percentage - 89.7
percent have developed a sample program for health promotion without encountering difficulties or they were
minimal. The result demonstrates that students have the appropriate academic preparation, motivation and
correct approach in the selection and preparation of presenting health programs for the formation of appropriate
health behavior in adolescent subjects.
The use of role play teachers in medical education as a good pedagogical practice and developing students'
communication skills aim to develop students' skills and train teamwork [link to 2, 3]. Effectively led role play
/RPG/ game will motivate young people living in institutions to make a significant step to serious reflection on a
real change in their health behavior. By using this teaching method students - moderators acquire skills to lead a
presentation and adopt good communication techniques. To achieve quality and persuasiveness of the role play
more exercises are necessary. About these basic disciplines in the training of nurses the method "RPG" is more
widely used and well accepted by the students. In this way we also train their ability to facilitate (to lead the
group process) and work interactively with students, which requires a good knowledge of communication
techniques from the students - moderators. That’s why it is important that teachers introduce the prospective
trainers with different techniques of dialogue and recognition of signals of the audience (public speaking, 30
seconds fame, recognition of non-verbal gestures, filters, communication and etc.
Planning and implementation of health programs for the education of the children deprived of parental care
by peers is not only the responsibility of the project leaders. Prospective students trainers need solid guidelines
to know how to select, guide and support peers. Relying on competence and good teaching experience of
teachers to student moderators enjoy and navigate the most of their instruction and assessments. After a
preliminary selection of student volunteers willing to be trainers of their peers we asked the opinion of 30 of
them who were posed the question: In what way did teachers assist you: in the selection of the themes; selection
of visual aids; preparation of presentation; techniques of oral presentation; work in small groups. The results are
presented in Figure № 1.
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Figure №1 Methodological assistance from teachers
Methodological assistance
from the teacher
11%

Work in small groups
Presentation techniques
Preparation of presentation
Selection of visual materials
Select topics

29%
74%
36%
63%

The sum of the percentages exceeds 100 because respondents gave more than one answer. Most aid received
by students from their teachers was when preparing their presentation on health topics - 74%. In the difficulty in
selecting appropriate topics for presentations are supported 63% of the respondents. In the selection of
appropriate visual aids are consulted by their teachers 36% of workers on the topics of health education. Here
students are encouraged to utilize the power of the video in health motivation in children raised in institutions
and to prepare educational portfolio designed for the learner. Additional help in the absorption of successful
communication techniques was used by 29% of the respondents. Difficulties in working in small groups work
had only 11% of the student trainers.
Health education programs for children deprived of parental care are not performed in a vacuum, but are
elements of a broader environment of medical and social resources. Students - trainers should be promptly
informed what clinics, information sources, pharmacies, health support services, etc. exist in the habitat of
children from their homes and to include this information in its training programs. This needs to be explained to
the other members of the community (directors of institutions, educators, teachers and others.) Knowing how to
access and use these sources is extremely important for their health.
4.

CONCLUSIONS

In the course of their academic training students with medical specialties acquire excellent training skills to
provide health knowledge to promote health awareness among young people in homes for children deprived of
parental care. The use of innovative pedagogical teaching methods such as peer education, role play, portfolio,
and others allow students to gain practical moderators communication skills and give them confidence in
dealing with presentations..
Studying disciplines such as health promotion, philosophy and introduction to nursing and midwifery care
allows students educators to better understand the concepts of health education based on the development of
skills and competencies in the real life. It also allows them to give the needed health knowledge that will lead to
the desired behavioral change and the formation of health beliefs and knowledge in children raised in
institutions.
In conclusion we can say that through the implementation of the project the students with medical specialties
were formed as confident and competent peer educators who have the skills to successfully plan and implement
training programs to provide health knowledge and to promote health awareness among youth in homes for
children deprived of parental care.
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“KNOWING OUR LEARNERS: LANGUAGE LEARNING STRATEGIES AND THE
AFFECTIVE FILTER HYPOTHESIS”
“BIZIM OGRENCILERI TANIYALIM: DIL OGRENME STRATEJILERI VE DUYUSSAL
FILTRE HIPOTEZ”
Igballe Miftari1

Abstract
As an English language methodologist, I have found and concluded that the issue of knowing our learners and their
individuality, personality and learning styles is the core to overall success not only in the manner that they learn a foreign
language but also in the way we teach. Bearing in mind the fact that learning a foreign language causes stress and anxiety, as
English teachers we must maintain a stress-free classroom atmosphere, with low anxiety and also promote the idea that
individually, we all have a personal manner of learning that suits us best. We must also assume that knowing how to make the
best choices for our learners will actually help facilitate the overall learning process. These choices, however, must be made
based on how well we actually know our learners and how much we take into consideration their personal opinions. According
to Oxford (1990) “learning strategies are steps taken by students to enhance their own learning. Strategies are especially
important for language learning because they are tools for active, self-directed involvement…which result in improved
proficiency and greater self-confidence.” (1990:1). Lack of self-confidence and a high affective filter when learning a FL, result
in failure and dissatisfaction which may lead to an overall neglection of the language itself. On the contrary, high motivation
and a low affective filter help in reducing overall negative feelings that learners might have at the beginning. Learners must be
made aware of the fact that mistakes are common and that they are inevitable in the learning process. Krashen (1987) writes:
“the Affective Filter Hypothesis captures the relationship between affective variables and the process of second language
acquisition by positing that acquirers vary with respect to the strength or level of their Affective Filters. Those whose attitudes
are not optimal for second language acquisition will not only tend to seek less input, but they will also have a high or strong
Affective Filter. (1987, pg.31). This overall assumption clearly seems to be meaningful and made me think about further
research regarding the “link” between creating the conditions and using different strategies and the impact they have upon the
affective filter hypothesis.
This article aims to briefly present the role and importance of knowing our students through the usage of different strategies and
will mainly focus on the affective filter hypothesis, motivation and students’ emotional factors that may influence the learning
process. It will aim at answering the given hypothesis through a study conducted with university leveled students and supply
findings based on the study, previous research and upon personal experience in the field.
Key words: strategy, affective filter hypothesis, individuality, self-directed involvement, proficiency etc.

Our learners- who are they?
It takes better teachers to focus on the learner. (Peter Strevens)
During my relatively short experience with students and my everyday encounter with academic subjects, I have
come to the point of consulting and asking for certain suggestions while planning and pre-planning either the course
syllabus or even the course books and materials. I probably would have still been the “modern” English teacher with
the “non-modern” methods of teaching if I had not experienced the emotion of failure in one of my students during
my English literature class. As teachers, we sometimes forget that having specialized in a certain field makes us and
not our learners “specialists.” We forget that while we are designers of a course, our learners are strugglers and
while we are the input, our learners are either actively or passively involved in the learning. We also assume that
they are all at a same certain level of knowledge, and again we forget that their previous background knowledge
differs. The same mistake is made when we assume that they all have the same manner of learning, for we forget
that they are all different in their personalities and individualities. We sometimes are simply more focused on being
the authority in the class then being the counselor, and all this sums up to not knowing our learners and what they
represent. I begin this article with the question: “who are our learners?” and am quite sure that many teachers would
think “our learners are those that come to class and do homework” etc. My question however, requires an answer
such as “This is Ade, and that’s Philip. Ade prefers working in groups, while Philip prefers individual work…etc.
As teachers therefore, we are required to know much more details regarding our learners. The following experience
occurred to me as a result of not knowing my students in details.

1
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A first-day introduction chaos
The case occurred 3 years ago, during a first encounter with first year students. After I had called out names,
introduced myself and the course syllabus, I gave handouts of a passage that I thought they could read aloud. My
intention was that I see their level of English proficiency, in order to make changes in the syllabus if needed. I
hadn’t noticed that being their first day, some were seated with colleagues and some alone and I forgot that their
affective filter was high. Five students had read some parts, when the turn came to a student. I did notice that she
was a bit tense, though I never assumed that her lack of self-confidence and anxiety would result in her failure and
in tears! The student began weeping, instead of reading aloud! I was not only surprised but did not know what to do
and how to deal with the case. I gave the others a break and consulted the tearful student. She began telling me that
she was not used to reading in a foreign language, that her previous English teacher had never required such a thing,
that she barely knew anyone from the class and that she felt uncomfortable with her accent and that she simply did
not prefer being under the spotlight for too long. I understood how she felt, for she made me remember my own first
day of studies. Together, we later made a list of preferences in reading and I remembered to include their preferred
strategies and styles. We overcame the difficulties together as a group. From that day, I never forget to ask students
to fill in a learning strategy survey. I am thankful to my student for making me aware of the common everyday
mistakes we make as teachers and for helping me solve the issue.

Learning strategies- A brief introduction
They know enough who know how to learn. Henry Adams
The word strategy comes from a Greek term “strategia” meaning generalship or the art of war i.e. strategy involves
the management of troops, ships, or aircraft in a planned campaign. (Oxford,1990, pg.7). We can now make a
comparison between troops of an army for example with learners of a class, both groups requiring special
organization and management in achieving success in winning the battle ( in the first case, of winning a battle at war
and in the second of winning the battle of learning a language). This simple example of strategy itself concludes that
in the field of learning as well as in that of battle, the struggle is to maintain a certain pre-planned design of “who
does what and how.” The leader (teacher) should know what strategy to use with what learner, just as the general
should know what soldier to put in what position. When language learning is taken into consideration, the whole
process of understanding, perceiving and decoding is a very complex situation. Weinstein and Mayer (1986) defined
learning strategies broadly as "behaviors and thoughts that a learner engages in during learning" which are "intended
to influence the learner's encoding process" (1986, pg.315). According to Chamot (1987) "learning strategies are
techniques, approaches, or deliberate actions that students take in order to facilitate the learning and recall of both
linguistics and content area information.” Rubin (1987) states that learning strategies “are strategies which
contribute to the development of the language system which the learner constructs and affect learning directly.”
(pg.22). Oxford (1992/1993) provides the following definition: “...language learning strategies -- specific actions,
behaviors, steps, or techniques that students (often intentionally) use to improve their progress in developing Second
Language skills. These strategies can facilitate the internalization, storage, retrieval, or use of the new language.
Strategies are tools for the self-directed involvement necessary for developing communicative ability.” (Oxford,
1992/1993, p. 18)

Learning strategies classification
According to Oxford (1990), language learning strategies are divided into 2 major groups:
I.
II.

Direct strategies- which involve memory strategies, cognitive strategies and compensation strategies;
Indirect strategies- which involve metacognitive, affective and social strategies. (1990, pg. 16)

The mutual link, says Oxford (1990) lies in the example of a performer and a director of a play: “while the first class
of strategies is the performer in a stage play, working with the language in a variety of specific tasks and situations,
for remembering, retrieving, understanding and producing, the second class is like the Director, which assists in
coordinating, regulating emotions and working with others...the functions of both director and performer therefore
become part of the learner.” (1990, pgs. 14,15,16). The consequences of correct usage of the strategies at the correct
moment, will normally result in effective learning, especially when learners are taught to accept responsibility for
the “role” they are given. More specifically, both major classes of strategies are inevitable in the learning process,
neither of which shows progress unless the other is used. This article aims at linking both major classes, more
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specifically memory strategies, metacognitive and affective strategies and describing the issue regarding selfconfidence, motivation and the affective filter hypothesis (high and low). Memory strategies include the following:
creating mental linkages, applying images and sounds, reviewing and employing action.( 1990, pg.17). At this stage,
learners are normally trying to guess from context and are referring to the background knowledge they posses
regarding the given task. It may be seen as the first phase of collecting and putting together old and new
information. Metacognitive strategies include: centering the learning, arranging and planning and evaluating. (pg.17)
While using these strategies, learners are now prepared to plan ahead what their goals and intentions are and may
provide personal feedback referring to what they did and the outcomes. I like to consider this part as motivation
stimulus, for I believe it encourages students to partake in the given activity and provides higher self-confidence
when the foreseen outcomes and results are achieved. Students like to plan and arrange what they want to achieve
and become independent, and this is a strategy towards independence. The affective strategies are linked to students’
personal feelings. They include: lowering of anxiety, encouraging oneself etc. (pg.17). A combination of these three
strategies, I believe helps maintain effective learning and teaching.
The affective filter hypothesis
The affective filter hypothesis is a subconscious, psychological variable that effects how one learns a foreign
language. It is based on the theory that when and if a learner has a high affective filter this may result with lack of
input and output (reproduction) of a foreign language and is tied to learners’ motivation, self-confidence and
anxiety. The founder of the theory, Krashen (1985) defines it as: “a mental block, caused by affective filters… that
prevents input from reaching the language acquisition device.” (1985, pg. 100). As logical as it may seem, many are
against and criticize it. Greg (1984) argues that “each of Krashen’s hypotheses is marked by serious flaws:
undefinable or ill-defined terms, unmotivated constructs, lack of empirical content and thus of falsifiability, lack of
explanatory power.” (1984, pg. 94). McLaughlin (1987) states that “Krashen’s theory fails at every juncture”…and
continues “Krashen has not defined his terms with enough precision, the empirical basis of the theory is weak, and
the theory is not clear in its’ predictions.” (1987, pg. 56). Due to the fact that I personally believe that the affective
filter does exist, it will be further examined and discussed.
“I know what I want to say, but I simply can’t”- A study conducted with first year university students
Krashen’s affective theory is based on students competence and performance i.e. students communication skills,
since it emphasizes learner input/output (comprehension/reproduction). Many students choose a field of studies and
pursue majors that are not even close to their expectations. They are not aware at the beginning that a wrong
decision may lead to failure and regret. Since I myself “stick” to the theory that only through lectures, practice and
communication in the target language can a foreign language be learned, and lecture only in English, I cause my
students a bit of frustration when comprehension and note taking is required. This occurs especially during their first
year of studies. This is when their affective filter is quite high and they feel stress and anxiety. Even those that have
a certain level of knowledge fall behind due to lack of self-confidence and as a result of not knowing me or the other
students in the group. The case that I previously mentioned made me aware of what was missing in the class and
therefore I have used questionnaires not only for their learning preferences but for making a clear description of
their personality and individuality. The following is an example of a strategy/acquaintance survey that I conduct
with first year students during their first week.
The example study was conducted during 2013, with a group of 45 first year students, 15 males and 30 females,
between the ages of 18-19, of three different nationalities Albanian, Macedonian, and Turkish. The instruments used
were a questionnaire of 15 short-answer (yes/no) questions regarding the three types of strategies: memory (5),
metacognitive (5) and affective (5) and a student pair-interview of 10 questions, including a post-reflection
comment. (see Appendix A). The first instrument attempted to prove the given hypotheses that the affective filter is
an important factor in learning and to define certain strategies, while the second instrument attempted to lower the
affective filter, for it was designed for students to get better acquainted with one another. (see Table 1-3 &
Appendix A). The results of the first instrument are provided below, including the overall comments of the postreflection of the pair interview.
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Instrument nr.1 Questionnaires (yes/no answer)
Y

Table 1. Memory strategies

N

Q1. Do you refer to previous knowledge?

25

20

Q 2. Does it help you to link what you already know with new info?

40

5

Q3. Do pictures/drawings/sketches help you remember past experiences?

30
20

15
25

45

0

Q4. Do you prefer re-producing someone else’s speech? Is it easier?
Q5. Do you feel greater self-confidence when you are familiar with the audience?

Y

Table 2. Metacognitive speaking strategies

N

Q1. When you do not completely understand the language, you give up.

30

15

Q 2. You guess the meaning of a word referring to your L1.

25

20

Q3. You find speaking in a foreign language easy.

15
25

30
20

25

20

Q4. You feel embarrassed from your foreign accent.
Q5. You find your teacher helpful and rely upon him/her when you are not sure.

Y

Table 3. Affective speaking strategies

N

Q1. You believe in yourself.

15

30

Q 2. If you are uncertain, you do not speak.

30

15

Q3. You only speak to people you know.

35
10

10
35

Q4. You praise/encourage yourself.
40

5

Q5. You are afraid of making mistakes.

Discussion of survey results
The 15 item questionnaire served only as an indicator of learning strategies and the affective filter hypothesis, and
based on the provided results, it is quite clear that even though students are required to answer with yes/no, they
agree that linking new and old information, referring to past experiences and of course knowing the audience when
speaking is important in the learning process. Regarding the second part, students agree that they do not feel
comfortable when making mistakes, that they give up when they are not sure and that speaking in a foreign language
is not easy. Also, most students do rely on the teacher, yet they are embarrassed to ask for help. Regarding the third
part of questions, the affective speaking strategies, most students do not believe in themselves, they do not praise
themselves and are afraid of making mistakes. The high affective filter, in this case, causes lack of self-confidence,
anxiety and stress. All these factors lead to low motivation and self-esteem, and result in low grade achievement or
even failure of the course. The second part, the student pair interview, proved to also be very helpful in terms of
getting acquainted with one another. Students not only found what they had in common, but also found out their
differences, their likes and dislikes. They were made aware of the variety in the class and began to look at it as
normal. In their comments, students agreed that they had enjoyed the task and that they now felt more comfortable
with each other. Even Nazli, the newcomer from Turkey agreed that she felt welcomed now that she found a new
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friend. During the next sessions, students showed gradual relief, for they felt comfortable and self-confident, and
were prepared together for the long journey awaiting them ahead.
Limitations of the study survey
Whenever I read articles or books regarding knowing our learners, I often (if not always) encounter student
portfolios, reports, diaries etc. and conclude that if we wish to know our learners well, we must invest in time and be
patient. However, most research using such frameworks of study, are usually done with primary/secondary students,
and not with university leveled ones. Furthermore, these teachers spend years with the same groups of students and
have enough time and space to actually make “experiments” with their learners. At university level, we assume our
students know much more, are older and capable of making right decisions. We are focused on the semester syllabus
and on them passing the exam at the end and surely with all the different groups, we have little or no time to provide
in terms of knowing them better. I however tend to be more familiar with them and provide such questions for them
at the beginning of the academic year and whenever I get the opportunity to do so. I am aware of the fact that the
results provided are too little, for the answers are only with yes/no and no further explanation is required, that the
students might have simply circled an answer not thinking deeply about it, but just to hand it in and am also aware
that the questions are few in terms of knowing our students. The total number of participants is not enough either,
but that is the overall number of students in the group. Yet, I believe that any and every attempt of sharing our
teaching experiences with others will help us achieve better results and help us improve our teaching.
Conclusions and further recommendations
I would like to end this article with a Latin proverb “Example is better than percept” because my intention was to
provide examples of what I do and how, hoping that some years after, when reading this article, I would also find
useful information and recall past experiences. Teaching nowadays is a concept of sharing past and present
experiences and learning from others and as teachers we share knowledge with a whole world of intellectuals and
researchers in the field. We should never forget that our learners today will be us tomorrow and that we have all
gone along the same path. Therefore, we should always provide them with a warm classroom atmosphere, attempt to
make their learning easy and enjoyable, and high motivating. We should also be aware of the fact that knowing them
and giving them the chance to express themselves in the manner they learn best will lead to success. I strongly
believe that the affective filter hypothesis, with all its lack of preciseness, is present in our learners, especially when
the surroundings are new for them and that our role as counselors and facilitators in needed. I also believe that
together we can always surpass difficulties. I highly recommend further research in the field and overall awareness
of knowing our learners.
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Strevens, P. (1982). In P.S. Green, Review of H.B. Altman and C.W. James (Eds.). (1980), Foreign language
teaching: Meeting individual needs (Oxford: Pergamon). System 10(3), 291.
Appendix A
Pair-interview questions- “Getting acquainted”
Instructions: Pair with a student of one of the following categories: sitting farthest from you/with first name initial
same as yours/wearing the same color as you/
Now, ask each other the following and see how much you have in common:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

What is your favorite subject? Why?
What is your L1?
Do you like chatting on the net?
Do you have a best friend?
Why did you choose English as your major?
Have you ever been abroad?
What’s your favorite food?
What music do you prefer?
What month were you born? Where?
What’s your favorite season of the year? Why?

Post-survey reflection: What is your personal comment regarding the experience?
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THE METHODS OF PLAYNG GAMES IN THE TRAINING OF THE MEDICAL
SPECIALISTS
Sylvia Kyuchukova 1 , Zdravka Atanasova 2
Summary
Medical training is a theoretical discipline that has practical dimensions. Game pedagogical methods of teaching in higher
medical school are an intersection, which meets the theoretical disciplines with their practical examples. Role play and
simulated patient teaching are applicable in the practical training of students in medical specialties.
For the purposes of the study 173 students were interviewed at Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria. They helped
us to establish the following results:
- During the "game" 73% of the respondents are in constant condition and attention is committed to the "state" of the
simulated patient, i.e. they are active in their training
- 58% of respondents do not recognize the game methods of training as such, but accept them as a form of teaching
From a pedagogical point of view the methods of game are applied in medical training allow rational use of the
classroom time and hold the attention of the students.
Keywords: Role play, simulated patient, student opinion, practical use.

1.

INTRODUCTION

Role-playing games are one of the most practical and appropriate ways to create an imitating reality
situations to practice the new medical skills. Taking part in them students can experiment with different
behaviors in a secure environment. Working out new courses of action they can see the effect and get that extra
motivation to apply these different approaches in the professional reality. Role-playing can create professional
routine and use medical skills in the practice easier than in a real situation.
In the high medical school each theoretical discipline has its practical dimension. Here it is normal that the
students get used to the idea of accepting and applying the so-called ‘third party’ in their working relationships –
this is the patient. She/ He is a major underlying factor that determines the behavior of the medical specialist and
the practice of the medical staff. Since the beginning of the activities in a medical school students should take
into account the presence and the reactions of the patient in every step they make in their practice. Working with
sick people requires a particular attitude and manner of thinking. That’s why in the classes on practical subjects
teachers use some of the methods of role playing and most often this is "The Simulated Patient". Its role is
performed by a student specifically instructed and trained to simulate the behavior according to the theme of the
exercise. Furthermore, there is compliance with the training time and the level of the students. The settings, the
intonation, the visualization of matter and the presence of an auxiliary "Virtual patient" are also important. In
countries with better funding of the medical specialists the role of the simulated patient is performed by
professional actors, who get paid for that job.
2.

METHODS

Role-playing games and ‘The Simulated Patient’ teaching are applicable in the practical training of students
in medical specialties. The study of their opinion, attitude and acceptance of these game methods is the aim and
subject of the present work.
For the purposes of the study 173 students were interviewed. They come from the medical specialties:
‘Nurse’, ‘Midwife’, ‘Clinical laboratory’, ‘Physical therapist’ and all of them study at The Thacian University,
Stara Zagora, Bulgaria. The research was made in the period from February to May 2014. Different methods
were used: questionnaire, documentary, mathematical statistics and desk research. They helped us to come with
the following results:
3.

RESULTS AND DISCUSSION

‘The Simulated Patient’ as a learning game methodology is well accepted and attractive for the students in
medical specialties. This is supported by the expressed opinion on the question in an anonymous survey. Their
responses are presented in Figure № 1.

1
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Figure №1 The place of the role-playing games in the process of learning
Understanding of the material through
the methods of playng games
It is
useful
12%

No, it isn't
attractive
27%

It helps
learning
of the
material
61%

0%

Positive opinion have expressed 73% of respondents with 61% definitely thinking that the gaming methods
are useful in the utilization of the material, stating the fact that their attention is engaged with the ‘status’ of the
simulated patient, so they are more engaged with the training. These students experience role-playing like a
direct reflection of a real work situation. They know how to play the role of someone else and are willing to
have fun in it. They also need to master new skills and to benefit maximally from the learning process. Almost a
quarter of the students /27%/ do not consider the role-playing games to be an effective ‘agent’ that increases
their medical knowledge and skills.
The usefulness of the role-playing games in the training in the medical schools could be assessed by the
achieving the aims in connection to the attitudes of the participants in them – the students. Using SPSS analysis
the respondents' answers were examined and classified into three groups:
- 38%
- 77%
- 56%
The sum of the percentages exceeds 100 because there is more than one answer. The positive attitude of the
students towards the method RPG is strongly expressed because it inspires them in the learning process and their
professional practice - 77% of the respondents agree that the RPG method has helped them a lot. The
participants share their own reactions and feelings and talk about what they have gone through using the above
mentioned method -38% of the students state they are willing to share their experience and emotions while
working that way because it allows them to express their own professional attitude towards a particular problem
for educational purposes. The RPG method also provokes students to be more tolerant and helps them
understand and accept different points of view - 56% of the participants in the questionnaire state they have
become more tolerant using the RPG method in the process of their studies.
In their study Z.Atanasova and Kr.Miteva reached to the conclusion that ‘as a method of learning the roleplaying games meet the new educational requirements, where the emphasis is on the use of interactivity in the
learning process because it helps forming adequate professional and personal qualities and develops clinical
thinking’(1). The gaming interpersonal communication and gaming interaction effects are sought in the
pedagogical orientation of the medical education because it corresponds with the inner core and purpose of the
profession. According to the teachers as the most appropriate forms of role playing games are: situational,
simulation and game-dramatization. When skillfully played the games are very realistic and help the participants
reduce their resistance to mastering the relevant skills and theoretical knowledge in an actual situation. From the
standpoint of students the role play remains somewhat unrecognized and underappreciated. They were asked if
they have participated in a ‘game’ like that and their answers are presented in Figure №2.
Figure № 2 Participation of the students in role-playing games (their answer to the question ‘Have you ever
taken a part in a role-playing game?’)
Participation in RPG

I do not know

3%
58%

Not
39%

Yes
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More than half of respondents - 58 percent do not recognize the method RPG as applied in their training.
They have been involved in such a process, but they couldn’t recognize it. Here it is interesting to see the
statistics of the students in the different specialties who have chosen this answer. The largest percentage of the
responses ‘no’ comes from students in ‘Clinical Laboratory Workers’- 75%. This profession is very closely
connected to working with diverse and sophisticated equipment and their contacts with the patients are
minimized. This restricts the use of the-role playing method in the training and they do not recognize it as such.
From the other specialties the number of student who give negative answer is as follows: ‘Therapists’ - 7%,
‘Nurses’ - 8% and ‘Midwives’ -10%. Positive answers have given 39% of the respondents. Those who ‘Do not
know’ are only 3%.
4.

CONCLUSIONS

Based on the results the following conclusions were made:
Although not very well recognized by students the role-play method has proven its place and pedagogical
weight in the training of the future medical professionals.
Game teaching methods in higher medical school have a role to help students to:
- understand and learn the theoretical material
- prepare them as medical professionals for the real meeting with the patient/client
- develop their practical medical skills
- create satisfaction and confidence in their own abilities
From a pedagogical point of view the methods of game playing applied in the medical training allow the
rational use of the classroom time and hold the attention of the students. The professional presence of the
teachers is another important component of a well-organized and implemented game methodology, but this
statement is a subject of another scientific publication.
The role playing is a technique that allows the complexity of real life to fit in a training situational
simulation. It is a kind of knowledge and practice that gives confidence and prepares the students for the day
when they will become practicing physicians.
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ROMA FAMILIES AND BULGARIAN SCHOOL
Denitsa Alipieva1
Abstract
Educational integration of the children and adolescents from Roma minority is one of the most difficult issues for Bulgarian
schools today. The latest investigation shows that only 30 % from all Roma children reach high school and only 2% of
them go in university. The main factors for early dropout from educational system are cultural, social and domestic – low
education and literacy of parents, disengagement in the educational process of the children, early marriages and pregnancy
of Roma girls, low economic status and unemployment of the spouse, etc. These factors leads to reject of most of parents
to cooperate with school for further education of their children. In this article will be reviewed few case studies of
counselling /using systemic, constructivist approach and model for empowering of parents/ of Roma families at school
psychological office and different interactive techniques for resolving ethnical conflicts at school. Case studies will show
the importance of cooperation between teachers, psychologist, directors, institutions and centers for social work and public
health in community for resolving the problem of permanent dropout of the Roma children from Bulgarian schools.
Key words: early dropout from school, Roma education, systematic approach, model for empowering of parents, case study

1.

INTRODUCTION

Вulgarian society over the years has transformed in variegated kaleidoscope of ethnicities, religions
and nationalities. Coexistence of Bulgarians, Turks, Roma, Armenians, etc. is regulated from many written and
unwritten laws and from simple human desire for cooperation and peaceful conditions of life. Despite of all yet
some socio-economical and psychological obstacles make integration of the minorities in our society toilsome –
predjustices, stereotypes for different groups, social isolation, etc. According to the Model for Development of
Intercultural Sensitivity (Bennet, 1986) we are still on the ethnocentristic phase, even if we shares more
ethnorelativistic ideas of acceptance and understanding of other cultures and ethnicities. The formation of
tolerance is continued process governed by combined efforts of different institutions – government, media,
NGOs, centers for social help and other, and it must be one of the educational aims of Bulgarian school next
years.
A rapport of National Statistical Institute since 2009 (Доклад „Данни на фокус“ № 1 | Ромите. EU–
MIDIS. 2009) mentions the third largest ethnical group in Bulgaria after Bulgarian and Turkish is those of
Roma people, numbering about 800 000. It is expected this count to grow up due to the high and early birth of
Roma and negative increase of population in other ethnical groups. At the same time Roma batch carries all
known in other European countries characteristics, that demonstrates problems with access, integration and
achievement of an academic success in the education system (Илиева, 2013; Петкова, 2013; Бурджева, Р.,
2013). These difficulties leads to low or failing education thus the labor market and equal possibilities for
employment became impossible for them. This fact generates bigger social inequality, less economic power, as
well as perception of the Roma community from other groups in society as poor and devoid from values.
2.

SPECIFICS IN THE EDUCATION OF ROMA CHILDREN IN BULGARIA

According to research from Ministry of Education and Science 10,5 % from all pupils in Bulgarian
schools are Roma children. Their percentage in the different classes varies – from 12 % in first till 1 % in
twelfth grade. Educational level of the Roma people is the lowest among other ethnical groups in Bulgaria
(Table 1). Nearly 43 % from all Roma students dropout in secondary school and this percent is larger among
girls (they drops out from school earlier than boys because they marry and must look after new family). In this
way the problems with involvement in educational system and early drop out are issues of hall Bulgarian society
because lead to social isolation and margalization, early teenage marriages and pregnancy, deviations in
behavior, etc. (Илиева, 2013, Томова, 2007; Тоцева, 2010).
Table 1. Rates of the dropout scholars from different ethnic groups *
Ethnic group

Overall rate of the dropouts

Dropouts in 15-19 years old age

Bulgarians
Turks
Roma
Christian Roma
Muslim Roma

2,00 %
8,3 %
42, 8 %
12, 8 %
8, 1 %

3, 9 %
21,00 %
92,00 %
--------- **

*Extracted from rapport of demographic research of National Statistical Institute in 2011
**Empty graphs shows that the most of the pupils already dropouted in primary schools.
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These difficulties in attracting of Roma children and adolescents in school are caused from various
factors (Ръководство за работа със семейства от ромски произход за постигане на успех на децата им в
училище, 2012):
1. Socio-economic factors:
- Poverty. Poverty is one the main reasons for disintegration of the Roma children in schools. The Roma
families haven’t access to educational centers in community because too high for them taxes and
supplements connected with care of scholars – school books and notebooks, materials, transport, etc.
- Unemployment or underemployment. Both conducts permanent poverty and school insecurity;
- Internal and external migration. Unemployment and poverty leads to frequent change of domiciles and
schools for children;
- Lack of requisite documents make more difficult registration of the students in schools;
- Location. Location affects possibility for access to schools. Roma students usually study in segregated
schools that are in end districts in the cities and are less educational founded.
2. Cultural and psychological factors – here influence have some negative attitudes in Roma community
toward school and educative process:
- Reciprocal distrust and prejudgments between families and teachers;
- Unfamiliarity and anxiety toward schools, which are unknown territory for Roma;
Many schools have weak cooperation with the Roma parents and this has direct influence on
perceptions in families for school and educative work in them;
- Low educational motivation in Roma students;
- Shortage of the models for identification in the Roma families – one of my studies in 2006 showed
strong tendency children who are attending high schools and continue their education in universities to
belong to so-called modern Roma families (who are already integrated in Bulgarian society, have good
educational level and share Bulgarian stereotypes toward learning and qualification) or due to the
identification with one of the adults from other ethnic groups – teachers, friends, important figures.
Children who early drop out from school system are from families that doesn’t share educational and
spiritualistic values (Алипиева, 2006);
- Faults of school system in the work with families with very low economic status.
3. Disadvantages of school system:
- School system is not enough equipped for multicultural education and upbringing;
- Teachers haven’t enough knowledge and experience in multiculturalism and work with various ethnic
groups. As an institution, schools are planned and accomplished as model for homogenic students.
Diversity often is perceived as an obstacle than as characteristic that may enrich all students;
- Absence of resources for programs and activities for minorities and specifically for Roma group;
- Various forms of segregation and discrimination of Roma people in school system.
Mentioned above factors generate scantly progress in education level of Roma, high level of absence from
school, eminent percentage of the students that reiterate school years, low academical achievements, formalistic
educative work and low professional qualification among Romani population.
These issues forced the government to accept special regulations and measures on national and local level
that could help Bulgarian schools to administrate special programs for multicultural education and reducing of
early dropout of Roma students. In cooperation with European Union and under the Strategy Europe 2020 and
Frame program for reducing of poverty in European countries there were developed documents and strategic
plans for attracting of Roma families to Bulgarian schools.
In Bulgaria long ago live together persistent count children from various ethnicities that attend to schools
but in the years of socialism they were been denied the opportunity to learn something for themselves, for their
culture and history. Historically the massive attraction of the Roma in school system has started not until 40-es
of XX c. To this moment according to the norms, Roma students didn’t attend classes and they were highly
alliterated. In 1946 started building of so-called ‘district” or “Roma” schools. Today Roma children study in
five types schools: district ones, country schools, ethnically heterogenous schools, in profiled classes in
Bulgarian schools and special schools for children with SEN. There was found strong tendency, as farer is
Romani school from city centers and with predominant Roma composition, so less efficient is educational
process in these schools. The education of the children since 1989 also has been changed – there were developed
special programs from NGOs for cultural education, music festivals on cultures, education in mother language,
multicultural content in the notebooks in primary and secondary schools. On April 2th, 1999 Bulgarian
government accepted Framed Program for Equal Integration of Roma in Bulgarian Society and were developed
Project for Accomplishment to it. The main features of this Frame Program are: desegregation of the Roma
schools; elimination of the wrong practice normally developed Roma children to be transferred in specialized
schools for students with SEN; counteraction of the racism in the classrooms; provision of possibility for native
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language education; university disciplines training teachers for work with Romani; programs for educating and
qualifications of the adults.
Schools must cooperate with other social institutions in the community for reducing of the early drop-out of
Roma students - Regional Expectorates of Education and Local Commission for Campaign of the Deviant
Behavior of Minors to municipality, pedagogues in the police, Offices for Social Insurance and Department for
Child Protection. In Bulgaria education is obligatory until the age of 16. Absence from school is considered as
antisocial act and leads to legal, financial and disciplinary restrictions for students and their parents. Cooperation
of the school with these institutions will ensure attendance of the classes and discipline in classrooms.
3.

EDUCATIONAL ATTITUDES OF ROMA FAMILIES.

Attitudes of the Roma people for attendance of the schools varies in different clans and depend from the
structure and number of the members in family (research of Center Amalipe, 1999).
Usually Bulgarians have unified conception about the respect in Roma to education, but actually, it varies in
different clans (Table 2). The big Roma communities differs not only in their dialects but also in their system
and culture. Some of them (for example the Yerlii group) are settled since centuries, while others (Caldara) were
been nomads till 50-es of XX c. In some communities, there is tradition to buy and sell brides. These facts has
direct impact to educational attitudes in different clans.
Table 2. Educational attitudes of the different Romani clans
Clans
Yerlii








Caldara






Rudari





Millet






Characteristics
The most educational integrated clan due to the their early
settlement
Formalistic and unsystematic attitude to the school;
Knowledge of Bulgarian language
Poverty and unemployment that leads to early dropout from
school system of their children
They didn’t keep their potestarian forms (meshere) of social
authority, with which teachers could interact to return child in
school
Widespread problems are early dropout from school, weak
commitment of the parents with educational process, education
in district or specialized schools
This group starts to send their children to school in 70-es due to
the nomadic way of life;
Despite their higher socio-economic status, they have negative
attitudes toward studying and schools. Some of them because
their financial possibilities succeed to reach secondary schools
and universities and to get high professional qualification;
Disadvantages are early dropout from school, especially of the
girls even in the primary schools because the tradition for early
and financial arranged marriages.
Generally their educational level is higher and they send their
children to school despite they are also poor;
They speak Bulgarian;
Many of parents work abroad and children live with
grandparents;
They are Turkish-spoken groups in Roma population. They
educational level is low due to the acknowledge of Bulgarian
language,
Bilinguals
Traditions for early marriages and religious rules for virginity of
the bride, that engender fears in parents from attending of their
girls in schools;
Very low socio-economic status








Manner of Interventions
Arrangement of the study-hall in the
school, that could help to children to
study regularly;
School provisions;
Free food in schools

Cooperation with the meshere – local
authority groups in the community;
Stimulation of the desire of children
and adolescents for higher social
status



Strategies for attracting of children in
school system are combined between
these of the Caldara and Yerlii groups




Profounded education in Bulgarian;
Strategies are same as Yerlii’s group.

Еducational attitudes depend not only on the traditions and customs in the clans, but also on the structure
and specific of the family, where the child is grown. Yosif Nunev (Нунев, 1998) separates Roma families on
traditional, anominated and modern.
Traditional families “are very close as building, hierarchy of interactions, main values and others to
patriarchal Bulgarian family in the past. In these families moral-emotional mentality of the child is rich, has
strong attitude toward positive value orientation and efficient qualities for speed orientation toward mental
work“(Нунев, 2001). In them, the percentage of the children who orientate toward spiritual values is vastly
bigger. The education is perceived as something necessary and good – both from children and parents. Nunev
says that nearly 60 % from Roma children grow in traditional families. Most of them live in country regions or
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small towns. Children from these families are best environment for education in folklore because of saved
traditions and knowledge about own culture in their families.
Anominated families are those that have been lost their touch with culture and traditions. In the same time
they haven’t accept new models for behavior or mentality. In this way, spiritual vacuum was obtained. Parents
role are vague, often one of them left his/her family. The misery and poverty are perceived as something normal
through the absent values and motivation for change and achievements. Children in anominated families are
grown in unhealthy environment. They orientate themselves to so-called “materialistic values” and often they
start criminality in early ages. Nearly 35 % from all Roma families belong to anominated families. Usually they
live in big cities where the socio-economic and domestic conditions are worse than those in countryside. Their
children avoid education and dropout early from school.
Modern families are only 5-6 %. The parents usually have high educational level – college or university,
that lead to the fact that education is respected and parents are greatly involved in educational process.
Unfortunately they are very small body and hasn’t social influence in Roma society due to their willingness to
deny own origin and to identify with other ethnicity, more often Bulgarian or Turkish one.
The sociological research of Encho Gerganov and Hristo Kuchukov (Герганов и Кючюков, 1999)
among Roma students and their families represent, how structure of the family impacts on the educational
willingness of Roma. One of the most important factors, forcing or stopping desire of children to go to school,
are they value orientations and more specifically – materialistic or spiritualistic. How the authors said,
“spiritualistic values have more positive impact on educational attitudes than materialistic ones”(Герганов и
Кючюков, 1999, 47). Gerganov and Kuchukov found some trends in the development of motivation for
attending schools and spiritualistic values – Roma mother and older siblings that still study in schools. Mothers
in Roma societies are those who insist for further education and are more involved in educational process than
fathers. In this way they form spiritualistic values in their children. In contrast of them fathers are more
authoritarian and engaged with following of conservative traditions and they often forbid their children to attend
classes, especially girls. How much lower is the educational level of the parents, so much is higher the risk for
early dropout from school system of their children. Older sisters or brother in school is model for identification
and imitation from younger children, they also help in studying and learning their siblings, so they keep their
educational interest high.
4.

PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND FAMILY THERAPY AT SCHOOLS

Psychologists in schools often are interested in the problems of the Roma children and adolescents in
schools because they frequent shows some deviations in their behavior – poor discipline, low school
achievements, systematic absence from classes, conflict and sometimes even criminal behavior. In the
psychological offices at schools, specialists have three main functions to interrupt these disadvantages in their
behavior and to contribute for efficient educational process and adaptation of Roma children at classrooms: 1)
diagnostics of symptoms and causes of the problem behavior – this needs not only individual psychodiagnostic
work, but also cooperation with and family, other specialists working with the parents and children (social
workers, pedagogues in the police and courts, psychiatrists, doctors, etc.), for extracting of the information that
could help the counsellor to orientate himself/herself in the family situation and problem of the child and to take
decisions for the methods he could use in the future; 2) individual or family counseling – the methods and
interventions could be different and depend on the theoretical training of the counsellor and from the detected
symptoms in the development, character or behavior of the child. The fluent idea is to work on the child threw
consolidation of the interactions in the family and suppression of the negative attitudes in family toward schools,
education in multicultural surrounding, some stereotypes and believes for other ethnic groups in schools in
Roma people. Realization of this step toward better integration of the Roma children in the school system insists
on long and very careful process of diminishing of the prejudgments in classroom, not only with individual
work but also in the group activities as lessons, trainings, interactive games. The group activities stimulate the
better recognition and communication between students as well as the tolerance toward difference and diversity.
When we are talking for interventions with Roma, we should never forget that they should be not only
psychological but also methods from social work and pedagogy due to the many socio-economic, domestic and
medical disadvantages of this community. This means that work in the psychological offices provides not only
individual and family therapy but also has informative function about the facilities at school and services in
community that family could use for their financial, professional, law and domestic improvement; 3) mediation
and intermediation - Interventions often are fulfilled together with teachers, directors, members of medical,
social and law institutions. The meaning is to create better connection and communication between child and
family from one side and society from other that could protect his/her personal needs and to enhance his/her
motivation for studying in the concrete school. The most frequently interventions for mediation are between
child and parents in conflict situations, and between children, parents and teachers. In Bulgarian schools, the
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intermediate interventions usually are provided from director and commission for child behavior in classroom
and are very restrictive.
Restrictions and stimulations of the interest of Roma parents and children toward education are issues
of the last two phases of the work of psychological counsellor in schools. The stronger cooperation between
family and school enhances the motivation of the children for education and has very positive effect on the
child’s behavior in classroom. The results from the interventions rests of the choice of the counsellor for
psychotherapeutic perspective and methods for family counseling. In turn they depend on the structure and
specifics in the communication in the family. Roma families are often anominated (especially problematic
ones), have dashed family structure and some of them are completely detached from the educational process.
These characteristics are hindrance for realization of some non-directive psychotherapeutic approaches that
haven’t impact on the outer environment surrounding families of Roma students. In practice, the most used
perspectives with work with Roma children are those of the systematic and constructivistical therapy and model
for empowering of the families.
Systematic approach in family therapy became popular because the theories for systems, evolutional
idea and communication (Bateson, 1972; Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967; Haley, 1981). The principal
idea of the interventions in the systematic model is that the family is examined as system. It is “open, stabile,
leading by rules and worth own history system, that is built from hierarchical subsystems, taking part in one
super-system” (Ripol-Milet, 2001). Systematic approach accent on the conditions of the elements or subsystems
and their dialectical interaction) and on their bleakness/reticence to outer world and interventions. The
interactions in the system are never linear, they are circular and enhance the family manifestations. Watzlawick
et al. (1967) enlighten the issues for circulation of the communication showing impossibility of the luck of
communication between the family members. Interventions with families here are viewed in structural systems
of interactions, subsystems in the super-system, integration of its elements, respect between family members,
old and new rules for behaving in the system or subsystem. According toward our searching, interventions using
systematic approach should answer on the questions: “Who and to who is the authority figure in the family?”,
“To which extent one of the members of the system, for example the father, is receptive for interests of other
family members (children)?”, “How the subsystems are organized in the system?”. Under focus is not the
student, who is “presumed” source for difficulties in integration to organization, whereas the characteristics of
the family structure. The idea is that system rules impacts of the behavior of the family members. In this way
counselors should work on the family values and models of interactions and communication in the system.
The Model for empowering of the families (Stainer & Stainer,2000) is new strategic approach that
defines the intensity of the intervention, values and morality, social environment where they live and cooperate
as well as personal resources of the family members to dealing with the problem. This model usher into practice
strategies for education’s optimization in intellectual, socio-relativistic and emotional spheres. The specialist
here must first analyzes the family experience and to make prognosis for future behavior of the family. The
power here is led completely to the family and counsellor has only training and informative role. Identification
of the resources for dealing with the problem (individual and social) should be stimulated by enrichment of the
competencies for corrections and family growth. This is the only course of action that could guaranty
engagement with concrete acts, aiming learning and transformation.
Theory of social constructivism (Gergen, 1985) is represented in family counseling with the method of
the Appreciative Inquiry (Burke, 2011; Lustig & Ringland, 2010). Appreciative Inquiry considers that every
organization is human work and is result of cooperative actions of the individuals and permanent reconstruction,
built by our knowledge, ideas and believes. Family is a phenomenon – product of interactions of our mental
patterns for its structure that are constructed socially in relational way. Family isn’t an objective reality, it
depends of the individual interpretations and views of every family member for it. In this way, it is reality
generated from various interpretations (Murrell, 2011). The work of specialist should be orientated toward
founding of the organization on its positives aspects; to understand the family after profound analyze of the
successful situations and history of the family; to help family members to create one general and monotype
positive type for their family.
There are different models for attracting of the Roma families to school systems by using the case
studies. Most of the models of case-studies include steps: 1) research of the reality and promotion of the
facilities at schools – gaining information about the student, family, school and social resources at schools; 2)
attraction and gathering – field work and distribution of the models for work and school system; 3) formatting of
rapport; 4) initial assessment of the ongoing program of integration; 5) development of the work plan together
with family and attracting allies in the community (including procedures, strategies, characteristics and current
services for help); 6) fulfilment of the work plan; 7) actions and feedback from the program.
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5.

CONCLUSION

Represented methods and approaches in psychotherapeutic work with family for attraction of their
children in schools are exemplary. Every case need individualistic approach and specified analyze. Of course,
the transformation of the attitudes for learning and qualification needs longer process of cooperation between
schools, specialists in the psychological offices and families and it is impossible to trace the effect from
integration programs. Educational integration of the Roma children over the years in all countries is problematic
because the effect of the cultural and socio-economic mechanisms for marginalization and social isolation of
this ethnic group – conservative traditions toward work and education, birth and status of the woman in the
family and ongoing identification in the family with the culture. But yet one by one those mechanism could be
changed over the generations threw common work of government, media, educational and social institutions and
to enhance the personal motivation for achievement and adaptation in the society.
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İSVEÇ EĞİTİM SİSTEMİ: AMAÇ YAPI VE SÜREÇ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE
KARŞILAŞTIRILMASI
EDUCATION SYSTEM OF SWEDEN: A COMPARISON WITH TURKEY IN TERMS OF
PURPOSE, STRUCTURES AND PROCESSES
Mahmut POLATCAN1
Özet
Ülkeler, eğitim sistemlerini sürekli bir şekilde geliştirme çabası içerisinde olmuşlardır. Bu çabaların amacı, ülkelerin
geleceklerini inşa etmek ve bireylerini yaşama hazırlamaktır. Bu çalışmanın ilk bölümünde Ülke Eğitim Sisteminin yönetsel
yapılanması, okul örgütlenmesi, eğitimin denetimi, eğitimin finansal kaynakları ve öğretmen yetiştirme süreçleri ele alınmıştır.
Çalışmanın ikinci aşamasında ise, İsveç Eğitim Sistemi İle Türk Eğitim Sisteminin karşılaştırmalı değerlendirmesi yapılmıştır.
Sonuç olarak, Türk Eğitim Sistemi milli değerleri vurgularken İsveç Eğitim Sistemi demokratik eğitim değerlerini
vurgulamaktadır. Ayrıca, İsveç Eğitim Sistemi yenilikçilik ve iyi vatandaş yetiştirme amacını gütmektedir. Türk Milli Eğitim
Sisteminde kararlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınırken, İsveç’te eğitim ile ilgili kararlar Parlamento tarafından
alınmaktadır. Bu kararları uygulamak ise Eğitim Bakanlığının sorumluluğundadır. Türkiye’de kesintili zorunlu on iki yıllık
eğitim uygulanmaktayken İsveç’te dokuz yıllık zorunlu temel eğitim verilmektedir. Ülkelerin eğitim sisteminde eğitim ile ilgili
plan ve politikaları uygulamadan sorumlular, Eğitim Bakanlıklarıdır. Her iki eğitim sisteminde eğitimin finansal kaynakları,
merkezi bütçeden sağlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı eğitim, eğitim sistemi, İsveç.
Abstract
Countries have been continuously in the effort developing education systems. The aims of these efforts are to prepare the
individuals for life and build the future of the country. In the first section of this study, managerial structure of the country's
educational system, school organization, educational supervision, financial resources of education and teacher training
processes are discussed. The second part of the study is a comparative assessment of the Turkish Educational System and
Swedish Educational System. As a result, while Turkish Education System is emphasizing national values, Swedish
Educational System emphasizes the values of democratic education. In addition, Swedish Educational System aims at
innovation and education of responsible citizens. While decisions in the Turkish Education system are taken by the Ministry of
National Education, a decision about education in Sweden is taken by the Parliament. The implementation of decisions in
Sweden is the responsibility of the Ministry of Education. While there is a compulsory education of twelve-year intermittent in
Turkey, in Sweden there is a nine-year compulsory basic education. Plans and policies of both countries are provided by
Ministries of Education. In both systems Education's financial resources for Education systems are provided by the central
budget.
Keywords: Comparative education, education system, Sweden.

GİRİŞ
Ülkeler, eğitim sistemlerini sürekli bir şekilde geliştirme çabası içerisinde olmuşlardır. Bu çabaların amacı,
ülkelerin geleceklerini inşaa etmek ve bireylerini yaşama hazırlamaktır. Bu çalışmanın ilk kesitinde İsveç Eğitim
Sisteminin yönetsel yapılanması, okul örgütlenmesi, eğitimin denetimi, eğitimin finansal kaynakları ve öğretmen
yetiştirme süreçleri ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, İsveç Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim Sisteminin
karşılaştırmalı değerlendirmesi yapılmıştır.
İsveç Eğitim Sistemi
Bu bölümde İsveç Eğitim Sistemi’nin tarihsel gelişimi, amaç ve politikaları, eğitimin yönetsel yapılanması,
okul örgütlenmesi ve eğitim sisteminin süreç boyutu incelenmiştir.
Tarihsel Gelişim. İsveç’te ilk eğitim-öğretim kurumları önce dini kurumlarca açılmıştır (Ada, 2008, 149).
11. ve 12. yüzyıllarda katedrallerin denetiminde bulunan okullarda öğrencilere eğitim verilmiştir. 1623 yılında
katedral okullarında dört yıllık eğitim dönemini kapsayan ortaöğretim kurumları açılmıştır. Bu okullarda genellikle
soylu ve zengin çiftçilerin çocuklarına eğitim verilmiştir. 1649 yılında Eğitim Kanunu ile birlikte üst ortaöğretim
okullarına ek olarak üniversiteler kurulmuştur. 1693 Eğitim Yasası’ında üniversiteye giriş için olgunluk sınavı
yapılmıştır. 1724 Eğitim Yasası, öğrenci eğitiminde sosyal ve matematik becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalara
odaklanmıştır. 19. yüzyılda Latincenin uluslararası dil olma özelliğini kaybetmesiyle İsveç eğitiminde İngilizce ve
1
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Fransızca etkin konuma gelmiştir. Bu yüzyılda üst ortaöğretim okulları ağırlıklı olarak Lutheran devlet kilisesi için,
rahip eğitimine önem vermiştir. 1918 yılında ise ilk teknik ortaöğretim okulları kurulmuştur (webgate.ec.europa.eu).
İsveç’te ilköğretimin (folkskola) temelleri 1779 yılında Meclis'te ortaya atılmıştır. 1686 Kilise Hukuku’nda
her rahip kilisede çocukların eğitiminden sorumlu olmuştur. Kilisenin çocuklara okuma yazma eğitimi vermesi, ilk
dönemlerde ilköğretime öğrenci katılımını düşürmüştür. 1895 yılında, ilköğretimin yaygınlığını arttırmak amacıyla,
ilköğretimde üç yıllık temel zorunlu eğitim kararı alınmıştır. 1914 yılında, eğitim programında ulusal bütünlüğü
sağlamak için, hükümet tarafından merkezi bir yönetim kurulu oluşturulmuştur. Merkezi hükümet yerel
yönetimlerin kendi yerel eğitim programlarını kurması için belediyelere örnek metinler vermiştir. 1962 yılında
Parlamento (Riksdag) dokuz yıllık zorunlu eğitim kararı (grundskolan) almıştır. 1964 yılında kurulan günümüz üst
ortaöğretim okullarına ek olarak 1970 yılında iki yıllık mesleki eğitim (gymnasieskolan) kurumları kurulmuştur.
Yükseköğretimde birleşik eğitim sistemi oluşturmak amacı ile 1977 yılında yeni bir yasa ve yönetmelik
çıkarılmıştır. Bu değişimle birlikte yükseköğretimde öğrencilere istihdama yönelik eğitim verilmiştir
(webgate.ec.europa.eu).
İsveç Eğitim Sistemi’nde, 1990 yılından itibaren okul öncesi ve zorunlu eğitim arasındaki entegrasyonu
sağlamak için bir dizi değişikliğe gidilmiştir. Okul öncesi ve okul çağındaki çocuk bakımı sorumluluğu Eğitim ve
Bilim Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı’na verilmiştir. 1998 yılı itibariyle okul öncesi eğitimde yeni bir
eğitim programı oluşturulmuş ve altı yaşındaki çocukların eğitiminden belediyeler sorumlu tutulmuştur. Ancak okul
öncesine katılım isteğe bırakılmıştır. Zorunlu temel eğitim ve ortaöğretimde yeni bir sistem 1992 yılında
oluşturulmuştur. 1993 yılında yapılan Yükseköğrenim sistemi reformu ile yükseköğretim kurumlarının kendi
kaynaklarını etkin kullanmaları için kendilerine teşvik verilmiştir (webgate.ec. europa.eu).
İsveç Eğitim Sisteminin Amaç ve Politikaları
İsveç Eğitim Kanun’unda, ülke çocuklarının ve gençlerinin fırsatlar açısından eşit eğitim alma hakkı,
yasalarla güvence altına alınmıştır (TEK-SAV, 2006). Ülke eğitim politikası; hedeflerde açıklık, ücretsiz eğitim,
yaşam boyu öğrenme, eğitimde tarafsızlık, etnik köken ayrımı gözetmeksizin herkese eğitim verilmesini
amaçlamaktadır (Education in Sweden, 2009, 8).
Temmuz 2011’de yürürlüğe giren Eğitim Kanunu’na göre, Eğitim Sistemi tüm çocukların ve gençlerin
eşdeğer eğitime sahip olmasını hedeflemektedir. Eğitim sistemi için devlet düzenlemeleri bütün eğitim
basamaklarında Eğitim Kanunu, Yükseköğretim Kanunu ve bir dizi yönetmeliklerle düzenlenmiştir (sweden.se).
İsveç Eğitim Sisteminde demokratik değerler ön plandadır. Eğitim reformları hakkındaki kararlar Parlamento
tarafından alınır. Eğitim ile ilgili yasal düzenlemeler Parlamentoya sunulmadan önce eğitim yasaları hakkında
üniversiteler, sendikalar, bilim insanları ve çeşitli meslek gruplarının görüşleri alınır (Türkoğlu, 1998). İsveç Eğitim
Sisteminin temel amaçları şu şekilde özetlenebilir (Ada ve Baysal, 2012, 317):
 Öğrencilerin eğitim yoluyla bilgi ve becerilerle donatılması, aile içerisinde uyumlarının geliştirilmesi,
sorumluluk sahibi bireyler ve yurttaşlar olarak yetiştirilmesi, öğrencilerin özel gereksinimlerinin karşılanması,
 Okullardaki etkinlikler ve düzenlemelerle temel demokratik değerlerin korunması,
 Cinsiyetler arasındaki eşitliğin sağlanması, ırkçılığın önlenmesinin yanı sıra sistemin tutarlılığının sürekli
kılınması amaç edinilmiştir.
İsveç Eğitim Sisteminin Yapılanması
İsveç Eğitim Sisteminin yönetimi, merkezi ve yerel yönetimler tarafından sağlanmaktadır. Belediyeler
üniversite dışında neredeyse tüm kamu eğitiminin örgütlenmesinden sorumlu kurumlardır (Euyrdice.org). İsveç
Eğitim Sisteminin yönetsel yapılanması ve okul örgütlenmesi bu bölümde incelenmiştir.
Yönetsel yapılanma. İsveç'te Eğitim Sisteminde ulusal ve yerel düzeyde bir yönetsel yapılanma söz
konusudur. İsveç Eğitim Sisteminin yönetsel yapılanması şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1: Yönetsel yapılanma örgütsel şeması.
Kaynak: Ada, S. ve Baysal, N. (2012). Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından Çeşitli Ülkelere Bir Bakış.
Ankara: Pegem Akademi.
Şekil 1’de görüldüğü üzere, İsveç Parlamentosu (Riksdag) ve hükümet, merkezi düzeyde eğitim kanunlarına
göre eğitimin planlanması ve uygulanma şeklini belirler. Bakanların altında siyasi devlet sekreterleri, Bakanlığın
idari uygulamalarını sağlama görevini yürütür. Ayrıca, Bakanların bir dizi siyasi danışmanları bulunmaktadır. İdari
ve Hukuk İşleri Genel Müdürü bakanlıktaki tüm görevleri hukuka uygun olarak yapılmasını sağlamaktan
sorumludur. Eğitim ve Araştırma Bakanlığı aşağıdaki müesseselere ayrılmıştır: Okullar Bölümü, Üst Ortaöğretim
Bölümü, Öğrenci Maddi Destek ve Yetişkin Eğitimi Bölümü, Yükseköğretim Bölümü, Araştırma Politikası Bölümü,
Bütçe Koordinasyon ve Yönetim Bölümü, Uluslararası İlişkiler Sekreterliği ve Hukuk Sekreterliği bakanlık
birimleridir (Ada ve Baysal, 2012).
İsveç, 290 belediyeden (kommuner) oluşur. Her belediye bir idari birim veya bölgedir. Belediye İsveç
demokratik sisteminin önemli bir parçasıdır ve sorumlulukları Belediye Yasası ile düzenlenmiştir. Yerel düzeyde
karar organları, yerel belediye meclisleridir. Belediyenin temel sorumlulukları yerel düzeyde okul öncesi eğitim,
özel eğitim, zorunlu eğitim, ortaöğretim ve yetişkin eğitimini sağlar. Yerel belediye meclisi belediye meclisi
tarafından alınan kararların yönetim ve uygulanmasından sorumlu olan hem belediye kurulunu hem de diğer karar
alma organlarını seçer (sweden.se).
Okul yapılanması. İsveç Eğitim Sistemi’nde okul örgütlenmesi beş ana aşamaya ayrılmaktadır. Bunlar;
çocuk bakımı, devlet okulu sistemi, yükseköğretim, kamu yetişkin ve diğer yetişkin eğitimi için okul sistemi
(Education in Sweden, 2009, 8). İsveç Eğitim Sisteminde okul yapılanması şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2: Okul örgütlenmesi şeması.
Kaynak: MEB, 2007
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Şekil 2’de görüldüğü üzere İsveç’te 0-6 yaş dönemleri arasındaki çocuklar okul öncesi eğitime tabi
tutulmaktadır. Yedi yaşından itibaren çocuklara dokuz yıllık zorunlu ilköğretim eğitimi sağlanmaktadır. İlköğretim
aşamasından sonra isteğe bağlı olarak öğrencilerin üç yıllık ortaöğretim ve daha sonrasında lisans eğitimine devam
etme imkânları bulunmaktadır (Eurydice, 2005).
Okul öncesi eğitim. İsveç Eğitim Sisteminde, okul öncesi (förskolan) eğitim altı yaşın altındaki çocuklar
için, eğitim sisteminin ilk aşamasıdır. Kamu okul sistemini kapsayan okul öncesi eğitim, öğrenci zorunlu temel
eğitime başlamadan önce, isteğe bağlı olan bu eğitimi ücretsiz alır (Eurydice.org). okul öncesi eğitim gönüllü eğitim
olmasına rağmen eğitime katılım oranı % 95’tir. Okul öncesi eğitim genellikle anaokullarında yapılmaktadır. Okul
öncesi eğitim belediyenin finans kaynakları ve ailelerin ödediği ücretlerle sağlanmaktadır (Education in Sweden,
2009).
Temel eğitim ve ortaöğretim (zorunlu eğitim). İsveç Eğitim Kanununa göre ilköğretim 7-16 yaş arası tüm
çocuklar için zorunludur. Eğitim Yasasında, çocukların ulusal okul sisteminde eğitim alma hakkına sahip olduğu
belirtilmektedir. Çoğu çocuk ilköğretime yedi yaşında okula başlamasına rağmen, ilköğretime başlama yaşı
velilerinin isteğine göre altı ile sekiz yaşları arasında değişmektedir. Zorunlu eğitime katılım dokuz yıllık dönemi
kapsar (Eurdice, 2005).
Yeni Eğitim Yasasının 2011 yılında yürürlüğe girmesiyle zorunlu eğitim sistemi için yeni bir eğitim
programı oluşturulmuştur. Zorunlu eğitimin ilk yedi yıllık döneminde, öğrencilerin eğitim durumları hakkında
velilere bilgi verilir. Sekiz ve dokuzuncu sınıflarda ise, dönem sonlarında öğrencilerin not durumlarını gösteren
karneler verilir. Ortaöğretimi başarıyla tamamlayan öğrencilere, başarı durumunu gösteren “Slutbetyg” bitirme
belgesi verilir. Zorunlu eğitim boyunca sürekli öğrenci değerlendirmesi gerçekleştirilmektedir. Öğrenci not
değerlendirmesi sekizinci sınıftan itibaren başlanmaktadır ve notlar üç puan ölçeğindedir: geçer (G), iyi not ile
geçme (VG) ve pekiyi ile geçme (MVG) (Eurydice, 2007).
İsveç’te yeni ortaöğretim programı 2011 yılında yürürlüğe girmiştir. Yeni yasayla yükseköğretim hazırlık
programları, mesleki programlar ve ulusal programlar değişmiştir. Tüm ortaöğretim programları; İsveççe, İngilizce,
matematik, vatandaşlık bilgisi, beden eğitimi ve sağlık gibi bazı zorunlu dersler etrafında toplanmıştır. Ayrıca,
öğrencilere özel konularda eğitim için programda esneklikler sağlanmıştır. Değerlendirme, öğrencilerin eğitim
öğretim döneminde göstermiş oldukları süreç odaklı performans sonucunda verilen notlarla yapılmaktadır. Ulusal
sınavlar, temel konular üzerinde yapılmaktadır (Eurydice.org).
İsveç’te okullar; mesleki, teknik ve akademik ortaöğretim kurumlarında alan ayrımı yapılmamıştır.
Akademik ve mesleki eğitim aynı ortaöğretim kurumu çatısı altında toplanmıştır. Temel zorunlu eğitimi tamamlayan
öğrenci, temel eğitimdeki başarı durumuna göre, kendi isteğiyle ortaöğretim programlarından birini seçerek
eğitimini sürdürür (MEB, 2007).
Yükseköğretim. İsveç’te üniversitelere kabul koşulları tüm programlar için aynıdır. Ortaöğretimi başarıyla
tamamlayan her öğrenci ’’Slutbetyg’’ belgesini aldıktan sonra lise notları, üniversite giriş sınavı ve iş tecrübesine
bağlı olarak üniversitelere giriş hakkını elde eder. Hemen hemen tüm kamu okulları, devlet destekli eğitim sunarlar
ve ücretsizdirler. Lisans derecesi iki gruba ayrılmaktadır. İlk grupta, iki farklı lisans programından oluşan iki yıllık
lisans derecesi, üç yıllık lisans derecesi ile birlikte yüksek lisans programlarından oluşmaktadır. Diğer dereceler,
belli mesleklere yönelik süresi iki ile beş yıl arasında değişen profesyonel derecelerden oluşmaktadır (Euydice,
2005).
Özel eğitim. İsveç’te işitme engelli bütün çocuklar, özel olarak düzenlenmiş normal kamu okullarında
eğitim görmektedir. Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler temel eğitim ve ortaöğretim boyunca, Sarskola adı verilen
okullarda özel eğitim alırlar. Bu öğrenciler kaynaştırma eğitimiyle normal okullarda da eğitimlerini sürdürebilirler.
2002 yılından itibaren yürürlüğe giren Üçüncü Düzey Öğretim Yasası ile üçüncü düzey öğretim kurumlarında ırk
cinsiyet, ve engel durumuna bakılmadan engelli öğrenciler ve velileri için devletin eşit eğitim hakkı sunmak zorunda
olduğu belirtilmektedir (MEB, 2006; Unesco, 2011).
İsveç Eğitim Sisteminin Süreç Boyutu
Merkezi düzeyde İsveç Parlamentosu (Riksdag) ve hükümet, eğitim kanunlarına göre merkezi planlama ve
bunların uygulanma şeklini belirler. Eğitim sisteminin planlanmasını (Eğitim ve Araştırma Bakanlığı) iki bakanlık
yürütür. Bakanlıklardan biri okullardan, öğretimden ve bilimden; diğeri ise okul öncesi ve yetişkin eğitiminden
sorumludur. Bakanlara bağlı bakanlığın işleyişinden sorumlu devlet sekreterleri vardır ve aynı zamanda bakanlar
birkaç danışmana sahiptir (sweden.se).
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İsveç Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nda yönetim ve hukuk işlerinden sorumlu bir genel müdür bulunur.
benel müdür bakanlık içerisinde siyasi olmayan eğitim ve araştırma faaliyetlerinden sorumludur. Bakanlık, eğitim
sistemi için çerçeve çizer. Merkez teşkilatında üst düzey birimler hukuk ve yönetmelikleri uygulamadan sorumludur
(sweden.se).
Ulusal Eğitim Ajansı ve Ulusal Yükseköğretim Ajansı; okul öncesi, okullar, kolejler ve üniversitelerin ulusal
düzeyde eğitimin sorumluluğunu taşırlar. Yeni eğitim sistemi yalnız ulusal düzeyde değil, yerel kademede de
amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Zorunlu öğretim süresi 7-16 yaşları arasında dokuz yıldır. Eğitim
Bakanlığı, Ulusal Eğitim Kurulu ve Yerel Eğitim Meclisleri tarafından yönetilmektedir. Eğitim mevzuatı ve
finansmanı parlamento tarafından düzenlenir. Eğitim-öğretimin içeriği ve eğitim programı ulusal düzeyde Eğitim
Bakanlığı tarafından belirlenir. Yerel düzeyde eğitim programı her belediyenin eğitim planı, ulusal eğitim planına
uygun bir şekilde düzenlenir. Okullar ve öğretmenler öğretim yöntemlerine karar verme ve eğitimde kullandıkları
araç gereçleri seçmede özgürdürler. İsveççe, İngilizce ve Matematik zorunlu eğitimde temel derslerdir. Öğrenciler,
bu derslerin dışında uygulamalı sanat konuları, sosyal bilimler, doğa bilimleri ve başka bir yabancı dil gibi dersleri
de almaktadırlar (MEB, 2007).
Öğretmen yetiştirme. Zorunlu öğretim öğretmenleri, üniversite ve üniversite kolejlerinde yetiştirilmektedir.
Sınıf öğretmenleri zorunlu ilköğretim için eğitilmektedir. Bir öğretmenin kadrolu olarak istihdam edilmesi için
üniversite veya üniversite kolejinde öğretmenlik eğitimini tamamlaması gerekmektedir. Yerel düzeyde, Belediye
okullarında çalışan öğretmenlerin işe alınmasına ilişkin kararlar okul düzeyinde alınmaktadır. Çalışma süresi, maaş
ve çalışmaya ilişkin kurallar işveren ve öğretmen sendikaları arasında yapılan toplu sözleşmelerle belirlenir.
Bütünleşik öğretmenlik derecesi 2001 yılında uygulamaya konulmuştur. Bu yapıyla birlikte, tüm öğretmenlerin
ortak yeterliklere sahip olmaları sağlanmaktadır. Anaokulu, temel eğitim ve ortaöğretimdeki öğretmenler belediye
çalışanlarıdır (Unesco, 2011; Eurydice, 2007).
Eğitim denetimi. İsveç Eğitim ve Araştırma Bakanlığı bünyesinde teftişle ilgili merkezi bir kurul yoktur.
Eğitim sisteminin denetimi, objektif değerlendirme ilkelerine dayalı, devlet ve yerel yetkililerin sistemli gözetimi ile
değerlendirilir. Ulusal Eğitim Ajansı ve Ulusal Yükseköğretim Ajansı ulusal kademede sistemi gözetir ve
değerlendirir. Bu ajansların öğretmenlerin hizmet içi kurslarını düzenleme ve öğretmenlerle ilgili araştırma yapma
yetkileri de bulunur. Planlama ve değerlendirme çalışmaları aktif gözlem sonuçlarına göre oluşturulmaktadır (MEB,
2007).
Yerel düzeyde belediyeler okul öncesi eğitim kuruluşlarının denetiminden sorumludur. Bölgesel düzeyde İlçe
Yönetim Kurulları, ulusal düzeyde Ulusal Sağlık ve Sosyal Kurulu okul öncesi denetimden sorumludur. 1998 de
Ulusal Eğitim Ajansı ulusal ve bölgesel düzeyde sorumluluğu üzerine almıştır. Ulusal Eğitim Ajansı bölge
seviyesindeki okul ve kurumlarda ulusal eğitimin amaçlarını denetlemek ve gerçekleştirmekle görevlidir. Ulusal
Eğitim Ajansı aynı zamanda bir denetim kurulu rolüne de sahiptir. İsveç’te diğer Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu
gibi okullar kalite güvence sisteminden sorumlu ofisler aracılığı ile okul denetimleri yapılmaktadır. Her Bölge Ofisi
kendi bölgesindeki denetim işlerinden sorumlu tutulmuştur (MEB, 2007).
Eğitim finansmanı. İsveç’te öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, giderleri devlet tarafından sağlanan okullara
gitmektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin %7,2’si bağımsız özel okullara gitmektedir. Bu okullar devlet okulları ile
aynı eğitim-öğretim programını kullanır. Özel okullar, devlet okullarının belediyeden aldıkları eğitim destekleriyle
aynı oranda destek alırlar. Üçüncü düzey eğitim kurumları olan özel eğitim okulları, kurumsal giderlerini karşılamak
için devlet desteği alırlar (MEB, 2005).
Yetişkin eğitimi. Eğitim sisteminin bir parçası olan yetişkin eğitimi, 1968 Eğitim Kanunu ve Belediye Halk
Eğitimi yönetmelikleri ile düzenlenmiştir. Yetişkinlerin beceri düzeylerini arttırmak amacıyla dokuz yıllık zorunlu
eğitime eşdeğer temel ve üst düzey yetişkin eğitimleri belediyeler tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca, Belediye yerel
veya bölgesel ihtiyaçları karşılamak için eğitim kursları sağlar. Bu kurslarda her yetiştinin yeteneklerine uygun
bireysel çalışma planı verilir (Unesco, 2011).
Yetişkinler için devlet okulları; belediye yetişkin eğitimi, ortaöğretim sonrası eğitim, ileri düzey mesleki
eğitim, öğrenme güçlüğü çeken yetişkinler için İsveççe eğitimini kapsayan eğitim basamaklarından oluşmaktadır.
Belediye yetişkin eğitimi, özel eğitime ihtiyaç duyan yetişkinler için belediye yetişkin eğitimi ve göçmenler için
İsveççe eğitimini Eğitim Yasası’nda güvence altına alınmıştır. Yetişkinler için temel eğitim, dokuz yıllık zorunlu
eğitimle denktir. Yetişkinlerin ortaöğretim programı ve not sistemi normal eğitimle aynıdır. Yetişkinler için
ortaöğretim eğitimi, kısa dönem eğitim almış olan veya iki yıldan fazla süreyle ortaöğretimin ilk kısmına gitmemiş
olan öğrencileri eğitime almayı amaçlamaktadır (MEB, 2007).
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İsveç ve Türk Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması
Türk Eğitim Sistemi ile İsveç Eğitim Sisteminin amaç, yapı, süreç açısından karşılaştırılması tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1. Türk ve İsveç Eğitim Sistemlerinin karşılaştırılması

Süreç

Yapı

Amaç

Türkiye

İsveç

*Milli değerlerini, koruyan ve geliştiren ve daima
yüceltmeye çalışan, görev ve sorumluluklarını bilen ve
bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak
yetiştirmek,
*Topluma karşı sorumluluğu olan; yapıcı, yaratıcı ve
verimli bireyler yetiştirmek,
*Bir meslek sahibi olmalarını sağlamak,
*Kararlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
alınmaktadır.
Uygulama
İl
Milli
Eğitim
Müdürlükleri’nce olmaktadır.
*Ulusaldır.
*Okul öncesi eğitim zorunlu değildir.
*Kesintili zorunlu eğitim uygulanmaktadır
*İlkokul 4 yıl, ortaokul 4 yıl şeklinde yapılanmıştır.
*Ortaöğretim (lise) 4 yıldır.
*Okul yapılanması 4+4+4 biçimindedir. Zorunlu eğitim
12 yıldır.
*12 yıllık zorunlu eğitimin sonunda merkezi sınava
girilir ve alınan puana göre üniversiteye yerleşilir.

*Demokratik değerleri ön planda tutan ülke çıkarları
doğrultusunda yetişmiş insan gücünü sağlamak
*Yenilikçi, hoşgörülü ve adaletli bireyler yetiştirmek,
*Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,

*Eğitim
politikalarının
planlama,
karar
ve
uygulamasından Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.
*Merkezi, milli program uygulanır.
*Öğretmenler, sınav sonucuna göre Bakanlıkça tayin
olunurlar ve kadroludurlar.
*Öğretmen yetiştirme Eğitim Fakülteleri, Meslekî
Eğitim Fakülteleri ve Teknik Eğitim Fakülteleri
tarafından sağlanmaktadır. İhtiyaçlara göre MEB,
öğretmenlik sertifikası alan diğer Fakülte mezunlarını
da öğretmen olarak atamaktadır.
*İlk, orta ve yükseköğretim devlet kaynakları
aracılığıyla merkezden finanse edilmektedir.

*Eğitim politikalarının planlama, karar almada Parlamento;
uygulamasından Eğitim Bakanlığı sorumludur.
*Merkezi ve yerel programlar uygulanır.
*Öğretmen
yetiştirme
üniversite
ve
kolejlerde
yetiştirilmektedir.
*Öğretmenler kadroludur.
*İlk, orta ve yükseköğretim devlet kaynakları ve yerel
kaynaklar aracılığıyla merkezden finanse edilmektedir.

*Kararlar Parlamento tarafından alınır. Eğitim Bakanlığı
kararları uygulamadan sorumludur. Yerel düzeyde
eğitimden Belediyeler sorumludur.
*Ulusal değildir.
*Kesintisiz zorunlu 9 yıllık temel eğitim verilir.
*Ortaöğretim 3 yıldır ve zorunlu değildir.
*Okul yapılanması 9+3 şeklindedir.
*Ortaöğretimden Üniversiteye geçiş aşamasında öğrencinin
ortaöğretim notları ve üniversiteye geçiş testleri ortalamaları
alınarak yapılır.

Tablo 1’de görüldüğü gibi Türk Eğitim Sisteminin milli değerleri vurgularken İsveç Eğitim Sistemi
demokratik eğitim değerlerini vurgulamakla birlikte, yenilikçilik ve iyi vatandaş yetiştirme amacını gütmektedir.
Türk Milli Eğitim Sisteminde kararlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınırken, İsveç’te eğitim ile ilgili kararlar
Parlamento tarafından alınmaktadır. Bu kararları uygulamak ise Eğitim Bakanlığının sorumluluğundadır. Türkiye’de
kesintili zorunlu on iki yıllık eğitim uygulanmaktayken İsveç’te dokuz yıllık zorunlu temel eğitim verilmektedir. Her
iki eğitim sisteminde eğitim ile ilgili plan ve politikaları uygulamadan sorumlular Eğitim Bakanlıklarıdır. Her iki
eğitim sisteminde eğitimin finansal kaynakları merkezi bütçeden sağlanmaktadır.
SONUÇ
İsveç’in çağın gereklerine uygun olarak, kaliteli eğitim yoluyla bireyleri yaşam boyu öğrenmeye teşvik
etmeyi amaçladığı söylenebilir. Eğitim-öğretimle ilgili kararların alınmasında Parlamento’nun sorumlu olması,
demokratik değerlerin önemsendiği, ülke yurttaşların karar alma süreçlerine katılımın önemli olduğu ifade edilebilir.
İsveç Eğitim Sisteminin amaçlarında, cinsiyet ayrımcılığına ve ırkçılığın engellenmesine yönelik alınan
kararlar dikkat çeken unsurlardır. Eğitim finansmanının kamu tarafından sağlanması, eğitim yatırımlarının yüksek
olması ve özel sektörün eğitime katkılarının yüksek olması ülkede eğitim kalitesini arttırmıştır. Zorunlu temel eğitim
düzeyinde öğrenci performansını ve kalitesini artırmak amacıyla, merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin okullara
karar verme sürecinde ve okul mali kaynaklarının yönetiminde özerklik sağlaması, öğretim programına esneklik
getirmesi tespit edilen diğer sonuçlardır.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİK ALGILARININ
İNCELENMESİ
EXAMINATION OF MUSIC EDUCATION SELF-SUFFICIENCY PERCEPTIONS OF
TEACHER CANDIDATES
Belgin Uzunoğlu Yegül*
Özet
Bu araştırmada, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Okulöncesi Eğitimi ve Müzik Eğitimi Anabilim
Dallarında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının müzik öğretimi öz-yeterlik algılarının cinsiyet, bölüm ve sınıf
değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Çalışma 311’i kız, 112’si erkek olmak üzere
toplam 423 öğretmen adayının katılımıyla yürütülmüştür. Tarama yönteminin benimsendiği araştırmada veriler Özmenteş
(2011) tarafından geliştirilen Müzik Öğretimi Öz-yeterlik Ölçeği ile elde edilmiştir. Veriler standart sapma, bağımsız
gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi ile çözümlenmiştir. Öğretmen adaylarının müzik öğretimi öz-yeterlik algıları
ile cinsiyet ve sınıf değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulunmamış; müzik öğretimi öz-yeterlik algılarında ise öğrenim
görülen bölüm değişkeni bakımından anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Buna göre müzik bölümü müzik öğretimi öz-yeterlik
ortalamalarının okul öncesi ve sınıf öğretmenliği bölümlerinden; okul öncesi öğretmenliği müzik öğretimi öz-yeterlik
ortalamalarının ise sınıf öğretmenliği bölümünden daha yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar sözcükler: öğretmen adayı, müzik öğretimi, öz yeterlik
Abstract
In this research, it was researched whether the music education self-sufficiencies of teacher candidates, having education in
Trakya university education faculty classroom teaching, pre-school education and music education fields, according to
gender, division and class variables vary significantly or not. The study was conducted with the participation of 423 teacher
candidates (311 female, 112 male). In the research where scanning method was adopted, data was obtained by music
education self sufficiency scale developed by Özmenteş (2011). Data was resolved by standard deviation, t test for
independent groups and one way variance analysis. No significant difference could be detected between music education
self sufficiency perceptions of teacher candidates and gender and class variables while significant difference appeared in
music education self sufficiency perceptions in terms of division of education variable. Accordingly, it was understood that
music education self sufficiency averages of music division were higher than pre-school and classroom teachership
divisions; while music education self sufficiency averages of pre-school teachership were higher than classroom
teachership division.
Key words: teacher candidate, music education, self sufficiency

GİRİŞ
Öz-yeterlik, bireyin var olan becerilerini ortaya koyabilme yeteneğine (Bandura, 1977, s.193, 194) ve istenilen
sonucun elde edilmesi için gerekli olan davranış ya da etkinlikleri başarılı bir biçimde gerçekleştirebilmesine
duyduğu inanç (McPherson ve McCormick, 2006, s.323); bireyin öğrenebilmeye ya da belirli görevleri
gerçekleştirebilmeye yönelik kişisel inançları (Schunk ve Pajares, 2001, s.17) olarak ifade edilmektedir. Özyeterlik bireyin algısı ile ilgili olmakla birlikte davranışlarının oluşumunu da büyük ölçüde etkilemektedir. Özyeterlik inançları bireyin geçmiş deneyimlerinden edindiği bilgiler, başarı ile sonuçlanan görevleri yerine getiren
kişileri gözlemleyerek edindiği inançlar, kendisine verilen görevi başarılı bir biçimde gerçekleştirilebileceğine
ilişkin çevreden aldığı sözel ikna ile bu görevi yerine getirirken içinde bulunduğu fizyolojik durum olmak üzere
dört bilgi kaynağından oluşmaktadır (Bandura, 1977; Pajares, 2002). Bandura (1977), “geçmişteki başarılı
deneyimlerden edinilen bilgiler, beklentileri arttırır” (s.195) diyerek kişisel yaşantıların öz-yeterlik algısı
üzerindeki güçlü etkilere sahip olduğunu; “başkalarının bir görevi / etkinliği başarabildiklerini gören birey,
kendisini de aynı görevi başarılı bir biçimde gerçekleştirebileceğine ikna eder” (s.197) diyerek başarı ile
sonuçlanan görevleri yerine getiren kişileri gözlemleyerek edinilen inançların öz-yeterlik algısını etkilediğini;
“sözel iknanın insan davranışlarını etkileme girişimlerinde yaygın olarak kullanılmasının nedeni bireyin başarılı
olmaya ilişkin beklenti ve çabalarını desteklemesidir” (s.198) diyerek sözel iknanın etkilerini; “içinde bulunulan
duygusal ve fizyolojik (kaygı, dikkat dağınıklığı, korku vb.) durumlar bireyin bir görevi yerine getirirken
hissettiği öz-yeterlik algısını olumlu ve olumsuz yönde etkiler” (s.198) diyerek öz-yeterlik algısının duygusal ve
fizyolojik etkenlerden güçlü bir biçimde etkilendiğini vurgulamıştır.

*

Öğr.Gör.Dr., Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı,
belginuzunoglu@trakya.edu.tr 0284 212 0808-1155
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Öz-yeterlik algısı, psikoloji ve sosyoloji alanları dışında özellikle eğitim alanında öğretmenlerin ve öğretmen
adaylarının öğretmenlik mesleğine ve öğretme sürecine ilişkin inançlarını ortaya koyması bakımından önemli
bulunmuş ve son yıllarda pek çok araştırmaya konu olmuştur. Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının nitelikli
biçimde öğretim yapmaları ve öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmelerinde kendi
yeteneklerine ve becerilerine ilişkin kişisel yargıları önemli bir rol oynamakta (Özdemir, 2008, s.279); bir işi
tamamlamaya, bir sorunu çözmeye, verilen bir görevi başarılı biçimde yerine getirmeye ve bir davranışa ilişkin
önkoşul bilgileri öğretmeye ilişkin öz-yeterlik inançları eğitim sürecinin başarısını büyük ölçüde etkilemektedir.
Bilişsel becerilerin gelişmesine olanak sağlayan öğrenme ortamlarını yaratma, önemli ölçüde öğretmenlerin
yetenekleri ve öz-yeterlik inançlarına bağlıdır. Öğretmenlik yeteneklerine ilişkin yüksek bir öz-yeterliğe sahip
öğretmenler öğrencilerini motive edip bilişsel gelişimlerini artırırken, öğretme öz-yeterlik inancı düşük olanlar
çalışmaları için öğrencilerine olumsuz yaptırım uygulayabilirler (Bandura, 1994, s.80). Öğrenmenin başarılı bir
biçimde gerçekleşmesi ve öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımları, öğretmenlerin ya da öğretmen
adaylarının öğretmeye ilişkin öz-yeterlik algıları ile doğru orantılıdır. Öğretmen adaylarının öz yeterlik
inançlarının yüksek olması, amaçlarına odaklanmalarını, ortaya çıkan engeller karşısında mücadele
edebilmelerini, elde edecekleri sonuçlara ilişkin beklentilerini ve etkili öğretmenlik davranışları geliştirmelerini
önemli ölçüde etkileyeceğinden, öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarının belirlenmesi ve öz yeterlik
inançlarının güçlendirilmesini sağlayacak yaşantıların düzenlenmesi önem taşımaktadır (Aytunga, 2012, s.16).
Öğretmen yetiştiren 4 yıllık lisans programlarının temel amacı, alanlarında nitelikli ve donanımlı öğretmenler
yetiştirmektir. Erken ve örgün eğitimin en önemli basamaklarını oluşturan okul öncesi ve ilkokul eğitiminin
niteliği, bu alanlarda görev yapacak öğretmenlerin farklı disiplinler doğrultusunda çok yönlü yetiştirilmelerine
bağlıdır. Okul öncesi, sınıf ve müzik öğretmenliği lisans programları, alanlarında bilgili, donanımlı ve bu
donanımlarını ortaya koyabilecek öz-yeterlik algısına sahip öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu
doğrultuda farklı disiplinlere yönelik pek çok mesleki alan dersi öğretmen yetiştiren lisans programlarına dâhil
edilmiştir. Bu disiplinlerden biri olan müzik alanına yönelik derslerden “Müzik” ve “Müzik Öğretimi” dersleri
Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında; “Müzik Eğitimi I” ve “Müzik Eğitimi II” dersleri Okul Öncesi
Öğretmenliği Lisans Programında; “Eğitim Müziği Dağarı”, “Özel Öğretim Yöntemleri I” “Özel Öğretim
Yöntemleri II” ve “Okulöncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar” dersleri Müzik Öğretmenliği Lisans
Programında yer almaktadır. Adı geçen bu dersler okul öncesi, sınıf ve müzik öğretmeni adaylarının müzik
öğretimine yönelik bilgi, tutum, beceri ve deneyim yönünden donanımlı ve aynı zamanda öz-yeterlik algısı
güçlü bireyler olmalarını amaçlayan içeriklere sahiptir. Dolayısıyla öğretmen adaylarının okul öncesi, sınıf ve
müzik öğretmenliği programlarını yüksek bir müzik öğretimi öz-yeterlik inancı ile tamamlamaları
beklenmektedir.
İlgili alan yazında öz-yeterliğin, öğrencilerin hedefleri üzerindeki etkileri sayesinde başarılarını da etkilediğini;
pek çok eğitim psikoloğu tarafından, bireyi bir davranışı gerçekleştirmeye isteklendirdiği -güdülendirerek
başarıya yol açtığı- için akademik başarının (öncelikle azmin) öncüsü olarak kabul edildiğini ortaya koyan
çalışmaların (Zimmerman ve Bandura, 1994; Lin ve Gorrell, 1997; Jinks ve Lorsbach, 2003; McPherson ve
McCormick, 2006) yanı sıra öz-yeterlik inançlarının öğrencilerin akademik başarılarını, yaptıkları seçimleri ve
sürdürdükleri davranış biçimlerini çeşitli yollarla etkilediğini; bir etkinlik için harcayacakları çabayı, engellerle
yüzleşirken ne kadar uzun bir süre direnebileceklerini ve olumsuz durumlar karşısında ne kadar dirençli ve
sabırlı olabileceklerini etkili bir biçimde belirlediklerini ortaya koyan çalışmalara (Lent vd. 1984; Schunk, 1991;
Bandura, 1977; Ross, 1994; Pajares, 1997; Goddard vd. 2000; Zimmerman, 2000; Caprara vd. 2006; Pajares,
2010) da rastlanmaktadır. Bununla birlikte öz-yeterlik inançlarını ele alan çalışmaların daha çok fen bilgisi,
bilgisayar ve sınıf öğretmeni adaylarını (Morgil vd., 2004; Altunçekiç vd., 2005; Akbaş ve Çelikkaleli, 2006;
Kahyaoğlu ve Yangın, 2007; Özdemir, 2008; Aytunga, 2009) konu edindiği; bu araştırmalara son yıllarda müzik
eğitimi ve öğretimine ilişkin öz-yeterlik algılarını ele alan araştırmaların da eklendiği görülmektedir. Bu
araştırmalardan Çevik (2011)’in “Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi öz-yeterlik düzeylerinin cinsiyet,
sınıf düzeyi ve yaş değişkenlerine göre incelenmesi” adlı çalışmasında, sınıf öğretmeni adaylarının müzik
öğretimine ilişkin öz-yeterlik düzeylerinin orta düzey olduğu; sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlikleri ile değişkenler (cinsiyet, sınıf düzeyi ve yaş) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu;
kadın öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının erkek öğretmen adaylardan daha yüksek olduğu; sınıf
seviyeleri arttıkça müzik öğretimi öz-yeterliklerinin yükseldiği; bununla birlikte, yaş bakımından, 22–24 yaş
grubundaki öğrencilerin müzik öğretimi öz-yeterliklerinin, 19–21 yaş grubundaki öğrencilere göre daha yüksek
olduğu sonuçlarına ulaşılmış; Ekinci (2013)’nin “Öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları: Müzik, resim ve
beden eğitimi” adlı çalışmasında öğretmen adaylarının cinsiyet, sınıf ve bölüm değişkenlerine göre öz-yeterlik
düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunamazken öğretmen adaylarının %75 oranında kendilerini öz-yeterli
buldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.
Bu araştırmada, yukarıda adı geçen araştırma bulguları dikkate alınarak öğretmen adaylarının müzik öğretimine
ilişkin öz-yeterlik algılarının belirlenerek cinsiyet, bölüm ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediği ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
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1.
2.

Öğretmen adaylarının müzik öğretimine ilişkin öz-yeterlik algıları ne düzeydedir?
Öğretmen adaylarının müzik öğretimine ilişkin öz-yeterlik algıları (a) cinsiyet, (b) bölüm ve (c) sınıf
değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
YÖNTEM

2.1. Araştırma Deseni
Bu araştırma, tarama modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan
bir durumu var olduğu haliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2007, s.77).
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 2., 3.
ve 4. sınıflarının farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları (n=423) oluşturmaktadır.
Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin demografik özellikleri Tablo 2.2.1.’de verilmiştir.
Tablo 2.2.1. Çalışma Grubu Demografik Özellikleri
Değişkenler
Cinsiyet

Bölüm

Sınıf

Kız

311

N

%
73,5

Erkek

112

26,5

Sınıf Öğretmenliği

258

61

Okul Öncesi Öğretmenliği

117

27,7

Müzik Öğretmenliği

48

11,3

2

73

17,3

3

224

53

4

126

29,7

423

100

Toplam

Tablo 2.2.1.’de çalışma grubunu oluşturan öğretmen adaylarının cinsiyete göre dağılımlarına bakıldığında
%73,5’inin (n=311) kız ve %26,5’inin (n=112) erkek olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının bölümlere
göre dağılımları incelendiğinde %61’inin (n=258) Sınıf Öğretmenliği, %27,7’sinin (n=117) Okul Öncesi
Öğretmenliği ve %11,3’ünün (n=48) Müzik Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gördükleri anlaşılmaktadır.
Öğretmen adaylarının devam ettikleri sınıflara göre dağılımları incelendiğinde ise %53’ünün (n=224) 3.sınıf,
%29,7’sinin (n=126) 4.sınıf ve %17,3’ünün (n=73) 2.sınıf öğrencisi olduğu görülmektedir. Sınıf öğretmenliği,
okul öncesi öğretmenliği ve müzik öğretmenliği bölümleri lisans programları 1.sınıf ders içeriklerinde öğretim
yöntem ve teknikleri ile mesleki alan derslerinin yer almaması; bununla birlikte üniversite eğitimi birinci yılının
okula uyum sağlama süreci olması durumu dikkate alınarak 1.sınıf öğrencileri çalışma grubuna dâhil
edilmemiştir.
2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada Özmenteş (2011) tarafından geliştirilen ve 23 maddeden oluşan “Müzik Öğretimi Öz-yeterlik
Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .924, Spearman
Brown yöntemi ile hesaplanan iki yarı güvenirlik katsayısı .895’tir (Özmenteş, 2011, s.33). Müzik Öğretimi Özyeterlik Ölçeğinde öz değeri 1’den büyük olan 4 faktör bulunduğu, ölçeğin toplam varyansının %59.061 olduğu
ve 1. faktördeki 24 maddenin faktör yüklerinin .285 ile .777 arasında değiştiği saptanmış, çizgi grafiğinde
birinci faktörden sonra görülen hızlı düşüş ile ortak faktör varyansına ait değerler ve birinci faktördeki yük
değerleri, ölçeğin tek faktörlü olabileceğini ortaya koymuştur (Özmenteş, 2011, s.32-33). 23 maddeden oluşan
ölçeğin puanlandırılması “kesinlikle katılmıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” arasında değişen 5’li
derecelendirmeye göre yapılmıştır. Ölçekten alınabilecek puanlar en düşük 23 ve en yüksek 115 arasında
değişmektedir. Katılımcıların demografik bilgilerinin elde edilmesinde kişisel bilgi formundan yararlanılmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi
yapılmış ve bu işlemler için SPSS 17.0 programı kullanılmıştır Öğretmen adaylarının müzik öğretimi öz-yeterlik
algılarını düzeye göre belirlemek için ölçeğin aralık genişliği, “dizi genişliği/yapılacak grup sayısı” (Tekin,1993,
s.249) formülünden yararlanılarak hesaplanmıştır. Buna göre ölçeğin aralık genişliği 5(Kesinlikle katılıyorum)-1
(Kesinlikle katılmıyorum)/5=,80 olarak hesaplanmıştır. Araştırma bulgularının değerlendirilmesinde esas alınan
aritmetik ortalama aralıkları; 1.00-1.80=“Kesinlikle katılmıyorum”, 1.81-2.60=“Katılmıyorum”, 2,61-3.40=“Az
katılıyorum”, 3.41-4.20=“Katılıyorum”, 4.21-5.00=“Kesinlikle katılıyorum” şeklinde yorumlanmıştır.
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BULGULAR
Bu bölümde öğretmen adaylarına uygulanan Müzik Öğretimi Öz-Yeterlik Ölçeğinden elde edilen veriler
üzerinde yapılan istatistiksel işlemlere yer verilmiştir. Araştırmanın alt amaçları doğrultusunda öğretmen
adaylarının müzik öğretimine ilişkin öz-yeterlik algı düzeyleri belirlenerek bölüm, sınıf ve cinsiyet değişkenleri
açısından farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir.
3.1. Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretimine İlişkin Öz-Yeterlik Algıları
Öğretmen adaylarının müzik öğretimine yönelik öz-yeterlik algılarının hangi düzeyde olduğunu belirlemek için
öz-yeterlik ölçeğinden alınan ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 3.1.1.’de verilmiştir. Ölçekten elde
edilen verilerin analizleri sonucunda öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları puan ortalaması 75.19; standart
sapma değeri ise 15.20 olarak bulunmuştur.

Tablo 3.1.1. Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretimi Öz-Yeterlik Algı Düzeyleri
No

İfadeler

Mean

Std.Deviation

1.

Müzik derslerinde çalgı kullanmak konusunda yeterliyim.

2,69

1,25

2.

Müzik derslerinde öğrencileri derse etkili bir biçimde motive edebileceğimi düşünüyorum.

3,51

0,99

3.

Ses eğitimi konusunda yeterliyim.

2,57

1,15

4.

Müzik derslerinde öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirebileceğime inanıyorum.

3,50

0,95

5.

Müzik derslerinde kullanılabilecek değişik öğretim yöntemlerini uygulama konusunda
kendimi yeterli hissetmiyorum.

3,09

1,07

6.

Müzik derslerinde öğrencilere doğru solfej yaptırabilirim.

3,09

1,07

7.

Bir müzik çalgısını öğrencilerime doğru bir biçimde öğretebilecek yeterliliğe sahibim.

2,89

1,14

8.

Bir müzik topluluğunu başarı ile yönetebilirim.

2,76

1,10

9.

Belirli gün ve haftalarda müziksel etkinlikleri düzenlemek konusunda yeterli değilim.

3,23

1,08

10.

Bir müzik parçasını kendim öğrenecek kadar yeterliyim.

3,47

1,07

11.

Müzik derslerinde öğrencilerime çeşitli ritmik etkinlikler yaptırabilirim.

3,70

0,99

12.

Müzik derslerinde öğretim teknolojilerini kullanma konusunda yeterli değilim.

3,37

1,05

13.

Bir okul şarkısını öğrencilerime doğru bir biçimde öğretebileceğime inanıyorum.

3,78

0,94

14.

Müzik derslerinde sesimi etkili bir biçimde kullanabilirim.

3,14

1,08

15.

İstiklal Marşını doğru bir biçimde yönetebilirim.

3,61

1,04

16.

Bir okul şarkısını ritmik eşlik yaptırarak çalıştırabilirim.

3,68

0,95

17.

Bir okul şarkısına çalgı ile eşlik edebilecek yeterliliğe sahip değilim.

2,96

1,20

18.

Müzik dersleri sayesinde öğrencilerime müziği sevdirebileceğimi düşünüyorum.

3,71

0,97

19.

Müzik öğretiminde sürekli daha iyi öğretim yolları bulabilecek yeterliliğe sahibim.

3,32

0,99

20.

Öğrencilerin müzik ile ilgili sorularını doyurucu bir şekilde cevaplayabilirim.

3,17

1,01

21.

Bir öğrenci herhangi bir müzik kavramını öğrenme konusunda güçlük çekiyorsa, o
öğrencinin o kavramı daha iyi anlamasına nasıl yardımcı olabileceğimi bilemiyorum.

3,19

1,02

22.

Müzik derslerinde konuları başarılı bir biçimde öğretemeyeceğimi düşünüyorum.

3,55

1,06

23.

Müzik derslerinde öğretmek için yeterli şarkı dağarcığına sahibim.

3,21

0,99

75,19

15,20

Toplam

Tablo 3.1.1.’e göre Müzik Öğretimi Öz-Yeterlik ölçeğindeki maddelerde en yüksek ortalamanın “Bir okul
şarkısını öğrencilerime doğru bir biçimde öğretebileceğime inanıyorum.” (madde 13) (3,78) maddesinde olduğu;
bu maddeyi sırasıyla “Müzik dersleri sayesinde öğrencilerime müziği sevdirebileceğimi düşünüyorum.” (madde
18) (3,71) ve “Müzik derslerinde öğrencilerime çeşitli ritmik etkinlikler yaptırabilirim.” (madde 11) (3,70)
maddelerinin izlediği görülmektedir. Düşük ortalaması olan maddelere bakıldığında ise “Ses eğitimi konusunda
yeterliyim.” (madde 3) (2,57) maddesinin en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Aritmetik ortalama
hesaplamaları sonucunda madde ortalamalarının tüm ölçek için 3.27 (75.19/3) olduğu görülmektedir. Bu
doğrultuda çalışma grubunu oluşturan öğretmen adaylarının müzik öğretimine ilişkin öz-yeterlik algılarının orta
düzeyde (az katılıyorum) olduğunu söylemek mümkündür.
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3.2. Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretimine İlişkin Öz-Yeterlik Puanları Bölüm Değişkenine Göre
Anlamlı Bir Farklılık Göstermekte Midir?
Öğretmen adaylarının müzik öğretimine ilişkin öz-yeterlik algılarının bölüm değişkeni bakımından farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek için elde edilen ölçümlerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları
hesaplanmış, aritmetik ortalamalar arası farkın önemli olup olmadığını belirlemek için tek faktörlü varyans
analizi (ANOVA) yapılmış ve sonuçları tablo 3.2.1.’de verilmiştir.
Tablo 3.2.1. Bölüm Değişkenine Göre Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretimi Öz-Yeterlik Algılarının Aritmetik Ortalama ve Standart
Sapma Değerleri
Std.
Bölüm
N
Mean
F
Farkın Kaynağı
Deviation
Okul Öncesi Öğretmenliği

117

76,42

12,89

Sınıf Öğretmenliği

258

70,92

13,41

Okul Öncesi Öğretmenliği - Sınıf Öğretmenliği
Müzik Öğretmenliği - Sınıf Öğretmenliği
68,27*

Müzik Öğretmenliği

48

95,10

13,09

Toplam

423

75,19

15,20

Müzik Öğretmenliği - Okul Öncesi
Öğretmenliği

*p<.05

Tablo 3.2.1.’de öğretmen adaylarının müzik öğretimi öz-yeterlik algılarının bölüm değişkenine göre farklılaşma
durumlarına bakıldığında Okul Öncesi Öğretmenliği ortalamalarının Sınıf Öğretmenliği ortalamalarından;
Müzik Öğretmenliği ortalamalarının ise Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi ortalamalarından daha yüksek
olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre Müzik Öğretmeni adaylarının müzik öğretimi öz-yeterlik
ortalamalarının anlamlı farklılık gösterdiği söylenebilir.
3.3. Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretimine İlişkin Öz-Yeterlik Puanları Sınıf Değişkenine Göre
Anlamlı Bir Farklılık Göstermekte Midir?
Öğretmen adaylarının müzik öğretimine ilişkin öz-yeterlik algılarının sınıf değişkeni bakımından farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek için elde edilen ölçümlerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları
hesaplanmış, aritmetik ortalamalar arası farkın önemli olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) yapılmış ve sonuçları Tablo 3.3.1.’de verilmiştir.
Tablo 3.3.1. Sınıf Değişkenine Göre Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretimi Öz-Yeterlik Algılarının Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma
Değerleri
Sınıf

N

Mean

Std. Deviation

2

73

73,6027

11,08896

3

224

74,9554

15,24002

4

126

76,5159

17,06211

Toplam

423

75,1868

15,19652

F

p

.90*

.41

Tablo 3.3.1. incelendiğinde öğretmen adaylarının müzik öğretimi öz-yeterlik algılarının sınıf değişkeni
bakımından anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir.
3.4. Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretimine İlişkin Öz-Yeterlik Puanları Cinsiyet Değişkenine Göre
Anlamlı Bir Farklılık Göstermekte Midir?
Öğretmen adaylarının müzik öğretimine ilişkin öz-yeterlik algılarının cinsiyet değişkeni bakımından farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek için elde edilen ölçümlerin aritmetik ortalama ve standart sapmaları
hesaplanmış, aritmetik ortalamalar arası farkın önemli olup olmadığını belirlemek için bağımsız (ilişkisiz)
örneklemler t testi yapılmış ve sonuçları tablo 3.4.1.’de verilmiştir.
Tablo 3.4.1. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretimi Öz-Yeterlik Algılarının Aritmetik Ortalama, Standart
Sapma ve t Testi Sonuçları
Cinsiyet

N

Mean

Std. Deviation

Kız

311

75,9775

13,89695

Erkek

112

72,9911

18,22062

t

sd

p

1.58

159.87

.117

Tablo 3.4.1. incelendiğinde öğretmen adaylarının müzik öğretimi öz-yeterlik algılarının cinsiyet değişkeni
bakımından anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir.
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırma sonucunda elde edilen temel bulgular, öğretmen adaylarının müzik öğretimi öz-yeterlik algılarının
orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Öğretmen adaylarının müzik öğretimi öz-yeterlik algıları ile cinsiyet ve
sınıf değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğretmen adaylarının müzik öğretimi öz-yeterlik
algılarında öğrenim görülen bölüm değişkeni bakımından anlamlı bir fark ortaya çıkmış, buna göre müzik
bölümü müzik öğretimi öz-yeterlik ortalamalarının okul öncesi ve sınıf öğretmenliği bölümlerinden; okul öncesi
öğretmenliği müzik öğretimi öz-yeterlik ortalamalarının ise sınıf öğretmenliği bölümünden daha yüksek
düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak okul öncesi ve sınıf öğretmenliği bölümlerinde yürütülen
müzik derslerinin, öğretmen adaylarının müzik öğretimine ilişkin öz-yeterlik inançlarını daha yüksek düzeye
taşıyacak içerik ve etkinlikler bağlamında iyileştirilmesi gerekmektedir.
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YUNANİSTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: AMAÇ, YAPI VE SÜREÇ
BAKIMINDAN TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
A STUDY ON EDUCATION SYSTEM OF GREECE: COMPARISON WITH TURKISH
EDUCATION SYSTEM IN TERMS OF PURPOSE, STRUCTURE AND PROCESS
Ahmet Saylık1
Özet
Bu çalışmada köklü bir düşünce tarihi ve birikimine sahip olan komşu ülke Yunanistan’ın eğitim sistemi, yönetsel
yapılanması, okul sistemi yapılanması ve yönetim süreçleri yapısı incelenmiştir. Daha sonra Türkiye Eğitim Sistemi ile
Yunanistan Eğitim Sisteminin amaç, yapı ve süreç boyutlarıyla karşılaştırması yapılmıştır. Sonuç olarak Yunanistan ve
Türkiye eğitim sisteminin genel amaçlarının bazı farklılılar dışında benzer olduğu söylenebilir. İki ülkenin eğitim
sistemlerinin amaçları arasındaki farklılıklardan biri, Yunanistan’da eğitimden sorumlu bakanlığın din işlerinden de
sorumlu olması ve amaç bakımından da dini farkındalık ve inancı geliştirme gibi bir hedef gözetmesidir. Oysaki Türkiye,
görece daha seküler bir yapılanma arzetmektedir. Her iki ülkenin de merkezi bir yönetim yapısı mevcuttur. Türkiye’de
merkezden alınan kararların yerel düzeydeki uygulamaları, merkez teşkilatının uzantıları olan taşra teşkilatı eliyle
yürütülmektedir. Yunanistan’da okul öncesi eğitim zorunlu iken, Türkiye’de zorunlu değildir. Türkiye’de lise zorunlu
eğitim kapsamındadır fakat Yunansitan’da bu kapsamın dışında tutulmuştur. Türkiye ve Yunanistan’da, bütün okul
kademelerinde uygulanan müfredatın merkezi ve milli olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı eğitim, eğitim sistemi, Türkiye, Yunanistan.
Abstract
In this study, administrative structuring and administration processesof Greece that has an essential intellectual history and
background, has been examined. Then, Greece educational system and Turkey’s educatinal system has been compared in
terms of their objectives, structural system and process. As a result it can be said that, except some differentes in their
general objectives, Turkish and Greek educational systems are almost similar. One of the differences between these two
educational systems’ objectives is that, in Greece, the ministry which is responsible for education is at the same time
responsible for Redigious Affairs. Moreover, in terms of its objectives, Greek educational system sets goal of arousing
religious awareness and developing belief system of its children. However, Turkey offers relatively more secular system.
Both two countries have central government. In Turkey, the implementation of the decision made at the central level are
carried out through provincal organizations which is the extension of central organization. Although preschool education in
Greece is compulsory, in Turkey it is not. In Turkey high school education is compulsory but it is out of scope in Greece. It
can be said that in both countries, at all school levels of the the curricula is centralized and national.
Keywords: Comparative education, education system, Turkey, Greece.

GİRİŞ
Farklı kültürel birikime sahip ülkelerin eğitim sistemlerinin, ortak ve farklı yönlerinin tespiti amacıyla, bütün
veya bazı yönleriyle karşılaştırılmasının yapılmasının tarihi oldukça eskidir. Yunan düşünür Xenoplaen, İran
eğitim sisteminin farklı yönlerini gözledikten sonra beğendiği yönlerini yazmış ve Yunanistan’da uygulanmasını
istemiştir. Benzer biçimde Platon ‘Devlet’ adlı eserinde başta Isparta olmak üzere başka ülkelerin eğitim
sistemlerinden esinlenmiştir (Ergün, 1985). Bu çalışmada karşılaştırmalı eğitime ilişkin tarihteki ilk örnek
uygulamaları başlatan ülkelerden biri olan Yunanistan’ın Eğitim Sistemi incelenmektedir. İlk olarak, Yunanistan
eğitim sistemi, yönetsel yapılanması, okul sistemi yapılanması ve yönetim süreçleri yapısı bakımından
incelenmiştir. Daha sonra da Türkiye Eğitim Sistemi ile Yunanistan Eğitim Sisteminin amaç, yapı ve süreç
boyutlarıyla karşılaştırması yapılmıştır.
Yunanistan Eğitim Sistemi
Bu bölümde, Yunanistan eğitim sistemi; politika ve amaçları, yönetsel ve okul yapılanması ve yönetim süreçleri
bakımından incelenmiştir.
Yunanistan Eğitim Sisteminin Politikası ve Amaçları
Yunanistan Anayasası 1975 yılında oluşturulmuş ve 2008 yılında parlemento tarafından yeniden gözden
geçirilmiştir. Anayasa’nın 16. Maddesine göre her türlü sanat, bilim, araştırma ve öğretim faaliyetinin
sağlanması ve geliştirilmesi devletin sorumluluğundadır. Akademik özgürlük ve öğretim özgürlüğü, Anayasa’ya
bağlılık görevinden ayrı tutulamaz. Zorunlu eğitim dokuz yıldan az olamaz ve vatandaşlık bağı ile bağlı bütün
vatandaşlar, eğitimin bütün kademelerinden parasız bir biçimde yararlanma hakkına sahiptir. Anayasa’nın 16/2
maddesine göre eğitim sisteminin genel amacı; Yunan vatandaşlarının ahlaki, bilişsel, mesleki ve bedensel
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yönden gelişimlerini sağlayacak bir eğitim vermek, ulusal ve dini farkındalığı ve inancı geliştirmek, hür ve
sorumluluk sahibi yurttaşlar olarak yetiştirmektir (Eurydice, 2013; The Constitution Of Greece, 1975).
Yunanistan’ın 1985/1566 tarih ve sayılı yasası, eğitimin hedef ve amaçlarını, eğitim örgütlerinin temel
ilkelerinin kurulmasını, ilkokul ve ortaöğretimin yaygınlaştırılmasını düzenlemiştir. Söz konusu yasa, eğitim
araştırmaları, öğretim yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi ve yeni öğretim programlarının uygulanması gibi
unsurlara öncelik vermiştir (ibe.unesco.org, 2012).
Bu başlık altında Yunanistan eğitim sistemi yönetsel yapılanma, okul sistemi yapılanması ve yönetim süreçleri
yapısı bakımından ele alınmıştır.
Yönetsel yapılanma. Yunan Cumhuriyeti’ndeki başlıca eğitim politikaları Eğitim, Din İşleri, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nca belirlenir. Bakanlığın temel işlevleri, eğitim ihtiyaçlarına yanıt verebilecek koşullar oluşturmak
ve geliştirmektir. Bakanlık, eğitim ile ilgili yasa teklifleri sunma, yasa ve yönetsel kararların uygulanmasından
doğrudan sorumludur. Bölgesel düzeydeki eğitim hizmetlerinin eşgüdüm ve işlevselliğini sağlar (Eurydice,
2013). Bakanlığa bu işlerde yardımcı olan ve danışma kurulu gibi görev yapan birtakım birimler mevcuttur.
Eğitim Araştırma Merkezi (KEE), Ulusal Eğitim Konseyi (ESIP), Yaşam Boyu Öğrenme Kurulu, Eğitim
Politikaları Enstitüsü, Ulusal Kalite Derecelendirme Kurumu (EOPP), Yükseköğretim Kurulu (SAP) bu
yardımcı ve danışma görevi olan kurumlardan bazılarıdır (ibe.unesco.org, 2008). Bakanlığın merkez teşkilat
yapılanması Şekil 1’de belirtildiği gibidir.

Şekil 1. Yunanistan Eğitim, Din İşleri, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın Teşkilat Şeması
Kaynak:http://www.stat-athens.aueb.gr adresindeki OECD raporundan uyarlanmıştır.

Bölgesel düzeyde, Yunanistan’da 13 Bölge Eğitim Müdürlüğü (Regional Education Directorates)
bulunmaktadır. Bu müdürlükler Eğitim Bakanlığı’nın politikalarını bölgelerinde uygulamakla görevlidirler.
Müdürlüklerin sorumluluklarından biri de kendi bölgelerindeki hizmetlerin –Okul Danışmanlıkları (School
Advisors) gibi- yönetim ve denetim hizmetlerini sağlamaktır. Bölge Eğitim Müdürlükleri, okulların idaresi,
okulların eşgüdümünü sağlama, okulun inşaat ve yapı araç gereç temini gibi işlerden sorumludurlar
(ibe.unesco.org, 2008).
Yerel düzeyde, Bakanlığa doğrudan rapor veren ilk ve ortaöğretimin yönetiminden sorumlu (54) vilayette de
İlkokul ve Ortaöğretim İl Müdürlükleri ayrı teşkilatlanmıştır. İdari bölgelerdeki ilk ve ortaöğretim
müdürlerinin; bölgelerindeki eğitim dairelerindeki okulların koordinasyonunu sağlama, okul binalarının bakımı
ve denetlemesi, okul araç-gereçleri ile atölyelerinin geliştirilmesi, okullara öğretmen kadrosu temini, özel
okulların denetlenmesi, bölgesindeki eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi için bölge valisi ve Eğitim Bakanlığı’na
teklifte bulunma gibi görevleri vardır. Doğrudan Bakanlığa rapor veren bazı kamu kuruşları da vardır. İlk ve
Ortaöğretim Müdürleri yönetim görevlerinin yanı sıra denetim ve danışmanlık görevini de yapmaktadır (MEB,
2007, 175).
Okul düzeyinde Okul müdürlükleri (School Directors) ise, bünyesindeki Öğretmenler Konseyi ve Okul
Kurulu gibi birimlerle birlikte okullarındaki eğitim etkinliklerini düzenleme, okulun yasal gerekliliklere
uymasını sağlama, öğretmenlerin görev dağılımlarını yapma ve öğretmenlere mesleki gelişimlerine ilişkin
onlara danışmanlık ve rehberlik etme gibi görevleri yerine getirir. Öte yandan yükseköğretim kurumları her ne
kadar Eğitim, Din İşleri, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı görünse de, kendi kendini yöneten özerk yapılardır
(ibe.unesco.org, 2008).
Okul yapılanması. Yunanistan’da eğitim sistemi zorunlu eğitim (okul öncesi eğitim, ilkokul, alt ortaöğretim)
ve zorunlu eğitim sonrası eğitim (üst ortaöğretim, yükseköğretim) aşamalarına ayrılmıştır. Bunun yanısıra
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yaşam boyu eğitim veya yetişkin eğitimi ve özel eğitim de eğitim sisteminin önemli bir parçasıdır. Şekil 2’de
Yunanistan eğitim sisteminin okul yapılanması aşamalı biçimde verilmiştir.

Şekil 2. Yunanistan Eğitim Sisteminin Okul Yapılanması
Kaynak: http://tkb.meb.gov.tr/AB%20egitim.pdf adresindeki şekle göre 24.04.2013 tarihinde yeniden çizilmiştir.

Yunanistan’da okul yapılanmasının her bir kademesi aşağıda ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır.
Zorunlu eğitim (compulsory education). Zorunlu eğitim, okul öncesi bir yıl, ilkokul altı yıl ve alt ortaöğretim üç
yıl olmak üzere toplam 10 yıldır. Zorunlu eğitim 5-15 yaşlar arası bireyler için zorunludur ve birbirlerini takip
eden belirli aşamalara bölünmüştür.
Okul öncesi eğitim (nipiagogeia). Okul öncesi eğitim ve bakım (nipiagogeia), bebek ve çocuk merkezlerinde
(kreş ve bakım merkezleri) iki aylıktan sonra (kamu merkezleri için yedi ay) başlayıp beş yaşına kadar sürer.
Okul öncesi eğitim kademesi, 2006/3518 tarih ve sayılı yasaya dayanarak 2007-08 eğitim yılından itibaren beş
yaş çocuklar için zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır (ibe.unesco.org, 2012).
İlkokul (primary education-dimotika). İlkokul eğitimi zorunludur ve altı yıl sürmektedir. Altı yılın sonunda
öğrenciler, ilkokul diploması alır. Bu diploma öğrencilerin alt ortaöğretime (gymnasium) kayıt yaptırmalarını
sağlamaktadır (ibe.unesco.org, 2008).
Yunanistan’da 1985/1566 tarih ve sayılı eğitim yasası, ilkokul öğrencilerinin zihinsel ve bedensel olarak
gelişimlerini sürdürmelerini, öğrencilerin yaratıcı becerilerini geliştirmeyi, temel kavramları öğrenme ve
bununla birlikte soyut düşünme becerisi kazandırmayı, yazılı ve sözlü anlatım becerisi kazandırmayı, ahlaki,
dini, ulusal, insani ve diğer bazı değerleri kazandırmayı ve bu değerleri düzenleyecek bir ahlaki değerler sistemi
oluşturmayı amaçlamaktadır (Eurydice, 2013).
Alt ortaöğretim (secondary education, gymnasio-ortaokul). Yunanistan’da ortaöğretim iki temel bölüme
ayrılmıştır. Bunlar; zorunlu ortaöğretim ve zorunlu olmayan ortaöğretimdir. Alt ortaöğretim olarak da bilinen
zorunlu ortaöğretim (Gymnasio-ortaokul), üç yıl sürmektedir. Gymnasionun amacı, öğrencilerin mevcut
becerilerinin, hayatın çok yönlü ihtiyaçlarına uygun biçimde gelişmelerine yardımcı olmaktır (Eurydice, 2013).
Okullar, 10 Eylül ile 13 Haziran arasında, toplamda 175 iş günü eğitim vermektedirler. Her bir ders saati 40 - 50
dakika arası sürmektedir. Sınıflarda en fazla 25 öğrenci bulunabilmektedir. İlkokullarda bütün konuların
öğretiminden sorumlu bir sınıf öğretmeni vardır fakat belirli bir uzmanlık gerektiren (beden eğitimi, yabancı dil
dersleri gibi) derslerin öğretimi ise o alanın öğretmenleri tarafından verilmektedir. Ortaokullarda her ders için
ayrı branş öğretmenleri ders vermektedir. Bütün okullarda karma eğitim verilmektedir (ibe.unesco.org, 2008).
İlkokullarda değerlendirmeler öğretmenleri tarafından eğitim yılı boyunca yapılmaktadır. Yaş olarak daha
büyük öğrenciler ödev ağırlıklı değerlendirilirler. Nadir de olsa öğrenciler sınıf tekrarına kalabilmektedir.
Öğrenciler altı yıllık ilkokulun sonunda bir ilkokul bitirme sertifikası alırlar (Apolytrio Dimotikou). Bu sertifika
alt ortaöğretime (Gymnasia) geçmeyi sağlar. Gymnasia’da değerlendirme, yazılı testler, ödevler ve sene sonu
sınavları temel alınarak gerçekleştirilir. Sınıf geçme başarıya bağlıdır. Üç yıllık alt ortaöğretim sonunda
gerçekleşen sınavlarda başarılı olan öğrenciler Apolytrio Gymnasiou olarak bilinen mezuniyet sertifikası almaya
hak kazanırlar. Bu sertifika ile liseye (upper secondary, Lykeia, mesleki teknik okullar) geçiş sağlanır
(ibe.unesco.org, 2008).
Zorunlu eğitim sonrası eğitim (üst ortaöğretim, lise-lykeo, mesleki teknik okullar ve yükseköğretim).
Üst ortaöğretim, lise (Lykeia) ve mesleki teknik okullarını (TES) kapsamaktadır. Gymnasia’yı tamamlayan
öğrenciler, herhangi bir sınava girmeksizin istediği bir üst ortaöğretime kayıt yaptırabilirler. Kamu ya da özel
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eğitim kurumları olabilen liselerde ders kitapları ücretsizdir ve devlet tarafından karşılanmaktadır (MEB, 2006,
213).
Lise öğrencileri her öğretim yılının haziran ayında resmi yazılı sınava girerler. Bir dersin yıl sonu nihai başarı
değerlendirmesi, sene sonu yazılı ve sözlü sınavlardan alınan notların ortalamalarına göre belirlenir. Sınıf geçme
veya tekrarı hakkında son karar Öğretmenler Kurulu’nca alınır. Herhangi bir liseyi başarı ile tamamlayan
öğrenciler Apolytirio Lykeiou adı verilen bir sertifika alırlar. Bu sertifika yurt içinde ve dışında yükseköğretime
geçiş hakkı verir. Mesleki teknik liseler veya çok amaçlı liselerden başarıyla mezun olanlara ise Pythio Lykeiou
sertifikası verilmektedir. Pythiou sertifikasına sahip olanlardan Apolytirio sertifikası elde etmek isteyen
öğrenciler, herhangi bir lisenin üçüncü sınıfına kayıt olabilirler. Teknik Eğitim Enstitülerine de sınavsız
girebilirler. Enstitü derslerini başarıyla tamamlayanlar sertifika, ulusal düzeyde yapılan sınavı başarı ile
geçenlere ise diploma verilmektedir (MEB, 1996, 71-73).
Yükseköğretim. Yunanistan’da yükseköğretim 2001’den itibaren genel akademik eğitimin verildiği Üniversite
ve Teknoloji Eğitim Enstitüleri (TEIs) olarak iki sınıfa ayrılmıştır. Her bir birim kendi içerisinde farklı alanlarda
eğitim veren okul türlerini içermektedir (minedu.gov.gr).
Yunanistan’da yükseköğretimin temel amaçları; öğrencilerin, değişen ve her geçen gün artmakta olan ekonomik
taleplere ve toplumsal durumlara uyum gösterebilmelerini sağlamak, araştırmalarla bilgilerini arttırmak ve
böylece uzmanlaşmış iş piyasasına, sanatsal ve kültürel yaşama hazırlanmalarını sağlamak, yaşam boyu
öğrenmeye sürekli katkı sunmak, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, demokratik yapıya
uygun çok yönlü politikalar üretmek ve bunun sorunluluğunu taşıyacak yurttaşlar yetiştirmektir (Eurydice,
2013). Üniversite Eğitimini misyonu milletin gelecekteki bilimsel işgücü için teorik ve çok yönlü bir yüksek
eğitim düzeyi sağlamaktır. Yunanistan'da çeşitli şehirlerde toplam 20 üniversite vardır (ekep.gr).
Üniversitelere ve Teknoloji Eğitim Enstitülerine giriş, lise son sınıflarda yapılan ulusal sınavda alınan sonuca (ki
bu sınav %30 sözlü, %70 yazılı olarak uygulanmakta) ve lise iki ve üçüncü sınıf başarı durumuna göre
düzenlenen bitirme sertifikasındaki (okul seviyesindeki yazılı ve sözlü performans ortalaması) nota göre
belirlenmektedir (ekep.gr). Bazı özel yetenek gerektiren alanlarda ise adaylar, genel sınava ek olarak özel
konularda da değerlendirmeye tabi tutulmaktadırlar (MEB, 2006, 216).
Yunanistan İstatistik Kurumu’nun 2011 öğretim yılı verilerine göre, Teknoloji Eğitim Enstitüleri’nde toplam
111.909 öğrenci ve 10.245 öğretim üyesi; genel akademik eğitim veren üniversitelerde ise 168.478 öğrenci ve
12.626 öğretim üyesi eğitim ve öğretim faaliyeti içerisindedir. Bu rakamlara göre akademisyen başına sırasıyla
11 ve 13,3 öğrenci düşmektedir (statistics. gr).
Yetişkin eğitimi
Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak hızla artan ve çeşitlenen insan ihtiyaçlarına uygun bilgi ve
becerileri her yaş ve gruptan insana ulaştırmak gittikçe önem kazanmaktadır. Bu amaçla Hellenic Açık
Üniversitesi ve Atina Ulusal ve Kobodistrian Üniversitesi uzaktan eğitim hizmetleri sunmaktadır. Bunun yanı
sıra Pedagoji Enstitüsü, ilkokul ve ortaöğretimde istihdam edilen öğretmenlere uzaktan eğitim desteği sunan bir
merkezdir. Yetişkin Eğitimi Genel Sekreterliği, yetişkin eğitimi ve öğretiminden sorumlu kamu kuruluşudur. Bu
kurumun temel misyonu, yetişkinler için temel eğitimi planlamak, koordine etmek, yetişkin işgücünü sağlamak
ve sosyal dışlanma tehditine maruz kalabilecek kişiler için yaşam boyu eğitim takviyesi ile ilgili önlemleri
almaktır. Yetişkin Eğitimi Genel Sekreterliği’nin çalışma alanları; temel eğitim destek programları, okuma
yazma kursları, sürekli eğitim kursları ve bazı mesleki eğitim destek programlarıdır (Eurydice, 2013; ekep. gr).
Özel eğitim
Yunan Anayasası’nın 16. maddesi “Bütün yurttaşlar ailesinin geçmişine, etnisitesine, cinsiyet ve sosyoekonomik durumuna bakılmaksızın eşit eğitim imkânlarına sahiptir. Devlet, yetenekli ve korunmaya muhtaç
öğrencileri destekler.” şeklindedir. Yunanistan’da özel eğitime ihtiyacı olan, fiziksel ve zihinsel yeterliliği
olmayan 4-22 yaş arasındaki bireylerin eğitimi, engelli okullarında olabildiği gibi kaynaştırma eğitimi ile de
yapılabilmektedir. Bölgesel Tanı Koyma, Değerlendirme ve Destek merkezleri (Regional Centres of Diagnosis,
Evaluation and Support-KDAY) öğrenciler için uygun tarama ve öneri sunucu programlar düzenlemekle
sorumlu kuruluştur. Alanlarında uzman öğretmen ve danışmanlarıyla okul birimlerinde destek hizmetleri
sağlanmaktadır (ibe.unesco.org, 2008).
Öğretmen yetiştirme
Okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri eğitim fakültelerinin (Pedagogic Schools) dört yıllık bir bölümünde okurlar
ve bu eğitimin sonunda Ptychio diplomasıyla mezun olurlar. Branş öğretmenleri ise uzmanlık alanları üzerine
üniversiteyi bitirdikten sonra üç ay süren bir hizmetiçi eğitim semineri alırlar. Mesleki teknik ortaöğretim
öğretmenleri ise dört yıllık lisans eğitimlerinin ardından Pedagojik ve Teknoloji Eğitim Okullarında (School of
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Pedagogical and Technoloical Education-ASPAITE) bir yıllık sertifika programına tabi tutulurlar.
Yunanistan’da bütün okulöncesi, ilkokul, alt ve üstortaöğretim öğretmenleri kadrolu devlet memuru olarak
çalışırlar. Kadrolu öğretmen olabilmek için Kamu Personel Seçme Kurulu (Supreme Council for Civic Personel
Selection-ASEP) tarafından hazırlanan sınavda başarılı olma şartı vardır (Eurydice, 2013; ibe.unesco.org, 2012).
Eğitim Sisteminin Süreç Boyutu
Yunanistan’daki bütün okul ve diğer eğitim sektörlerinde, eğitim politikalarının planlanması, uygulanması ve
yönetilmesinde ana sorumluluk Eğitim, Din İşleri, Kültür ve Spor Bakanlığı'ndadır. Bölgesel düzeyde idari
kontrol ve planlama doğrudan Bakanlık adına Bölge Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleşmektedir.
Hiyarşik bakımdan bölge müdürlüklerinin hemen altında bulunan İlkokul ve Ortaöğretim İl Müdürlükleri,
okulların kontrolü ve işleyişinden sorumlu makamlardır. Yunanistan'da karar alma ve uygulama bakımından
hiyerarşik yapılanmanın son aşaması okul müdürlükleridir (Eurydice, 2013).
Valilikler ve Eğitim Müdürlükleri bölgelerindeki okulların denetim ve işleyişinden sorumludurlar. Okulların
değerlendirilmesi, yerelde Öğretmenler Konseyi’nin hazırladığı öz değerlendirme raporu ve Bölgesel Eğitim
Planlama ve Destek Merkezleri’nin (PE.KE.S.E.S) rehberlik ve denetleme raporları, merkezi düzeyde ise bu
raporların analiz ve genel değerlendirmesini yapan Eğitim Araştırma Merkezi (K.E.E.) tarafından
gerçekleştirilir. Hazırlanan bütün raporlar Bakanlık’ta toplanıp değerlendirilir (ibe.unesco.org, 2008).
Dolayısıyla, Yunanistan’da “Teftiş Kurulu” şeklinde bir oluşum yoktur. Ana denetim ve gözetim görevi Eğitim
Daireleri ve Müdürlerinin sorumluluğu altındadır. Öğretmelere rehberlik de okul danışmanları tarafından
sağlanmaktadır (MEB, 2007, 175).
Eğitim finansmanı. İlk, orta ve yükseköğretim, ağırlıklı olarak devlet tarafından düzenli Bütçe ve Kamu
Yatırım Programları gibi devlet kaynakları aracılığıyla finanse edilmektedir. Düzenli Bütçe ile eğitim
personelinin bordro giderleri, okulların işletme giderleri, ders kitapları, öğrencilerin ulaşım, yemek, konaklama,
burs ve öğretim yardımlarının temini sağlanmaktadır. Kamu Yatırım Programları ise, emlak, inşaat, bina ve
tesislerin bakım onarım ve satın alma; laboratuvar ve laboratuvar malzemelerinin bakımı ve satın alınması gibi
sabit mali giderleri kapsar. Ayrıca yeni eğitim programları, bilimsel araştırmaların güçlendirilmesi, genel eğitim
politikası hazırlama ve yenileme giderleri bu programlar kapsamında karşılanır (Eurydice, 2013).
Anayasa'nın 16. maddesi uyarınca Yüksek Öğretim Kurumları (HEI'leri), Eğitim, Din İşleri, Kültür ve Spor
Bakanlığı'nın gözetiminde, kendi kendini yöneten Kamu Hukuku Tüzel oluşumlardır. Yükseköğretim
kurumlarının finanse edilmesi, Kamu Yatırım Programları ve Devlet Bütçesi aracılığı ile yapılmaktadır
(Eurydice, 2013).
Türkiye Eğitim Sistemi ile Yunanistan Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması
Yunanistan ile Türkiye’nin Eğitim Sistemlerinin benzerlik ve farklılıkları amaç, yapı ve süreç bakımından Tablo
1’de gösterilmiştir.

Süreç

Yapı

Amaç

Tablo 1. Türkiye ile Yunanistan Eğitim Sistemlerinin Amaç, Yapı ve süreç Boyutları Bakımından Karşılaştırılması
Türkiye
Yunanistan
1. Milli değerlerini, koruyan, geliştiren, görev ve
1. Ahlaki, bilişsel, mesleki ve bedensel yönden gelişimlerini
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline
sağlayacak bir eğitim vermek,
getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,
2. Ulusal ve dini farkındalığı ve inancı geliştirmek,
2. Topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve
3. Hür ve sorumluluk sahibi yurttaşlar olarak yetiştirmektir.
verimli kişiler olarak yetiştirmek,
4. Gençlerin kültürel ve sosyal gelişimleriyle ilgilenmek ve onları
3. Bir meslek sahibi olmalarını sağlamak,
özgün ve vicdan sahibi bireyler olarak yetiştirmek.
4. Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin
bir ortağı yapmak.
1. Kararlar
Milli
Eğitim
Bakanlığı
tarafından 1. Kararlar, Eğitim, Din İşleri, Kültür ve Spor Bakanlığı’nca alınır.
alınmaktadır.
Uygulama
İl
Milli
Eğitim
Uygulama, Bölge Eğitim Müdürlükleri ve Yerel Yönetimlerce
Müdürlükleri’nce olmaktadır.
olmaktadır.
2. Okul öncesi eğitim zorunlu değildir.
2. Okul öncesi eğitim (5 yaş çocuklar için ) zorunludur.
3. Kesintili zorunlu eğitim uygulanmaktadır
3. Kesintili zorunlu eğitim uygulanmaktadır
4. İlkokul 4 yıl, ortaokul 4 yıl şeklinde yapılanmıştır.
4. İlkokul 6 yıl ve ortaokul 3 yıl olarak uygulanmaktadır.
5. Ortaöğretim (lise) 4 yıldır.
5. Lise (Üst Ortaöğretim) 3 yıldır.
6. Okul yapılanması 4+4+4 biçimindedir. Zorunlu eğitim 6. Okul yapılanması 1+6+3+3 şeklinde yapılanmıştır. İlk 10 yılı
12 yıldır.
zorunludur.
7. 12 yıllık zorunlu eğitimin sonunda merkezi sınava 7. 13 yıllık eğitimin sonunda, Lise son sınıfta (lise diploması notunun
girilir ve alınan puana göre üniversiteye yerleşilir.
da katkı sunduğu) ulusal düzeyde sınav başarı puanına göre
üniversiteye yerleşilir.
1. Eğitim
politikalarının
planlama,
karar
ve 1. Yunanistan’daki eğitim politikalarının planlanma, uygulanma ve
uygulamasından Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.
yönetiminde ana sorumluluk Eğitim, Din İşleri, Kültür ve Spor
2. Merkezi, milli program uygulanır.
Bakanlığı'ndadır.
3. Öğretmenler, sınav sonucuna göre Bakanlıkça tayin 2. Merkezi, milli program uygulanır.
olunurlar ve kadroludurlar.
3. Öğretmen kadrolarını Bakanlık tayin eder (merkezi bir sınavla) ve
4. Türkiye’de
öğretmen
yetiştiren
yükseköğretim
bütün öğretmenler kadroludur.
kurumlarının başında Eğitim Fakülteleri, Meslekî Eğitim 4. Yunanistan’da okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri dört senelik
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Fakülteleri ve Teknik Eğitim Fakülteleri gelmektedir.
Bakanlık ihtiyaç duyulduğunda, pedagojik formasyon
almış olmak koşuluyla, diğer yüksek öğretim kurumları
mezunlarını da öğretmen olarak atamaktadır.
5. İlk, orta ve yükseköğretim devlet kaynakları aracılığıyla
merkezden finanse edilmektedir.
6. Teftiş Kurulu Başkanlığı, her türlü eğitim kurumunu
denetleme ve rehberlik etme görevi yürütmektedir. İl ve
ilçelerde eğitim müfettişleri bu işlevi yürütmektedir.

Eğitim Fakülteleri (Pedagogic Schools)’nden mezun olmak
zorundadır. Ancak branş öğretmenleri kendi bölümlerini (4-5 yıl)
bitirdikten sonra bir senelik formasyon (ASPAITE okullarında)
almaktadırlar.
5. İlk, orta ve yükseköğretim devlet kaynakları aracılığıyla
merkezden finanse edilmektedir.
6. Yunanistan’da “Teftiş Kurulu” şeklinde bir oluşum yoktur. Ana
denetim ve gözetim görevi bölgesel ve yerel düzeyde, Eğitim
Daireleri ve Müdürlerinin sorumluluğu altındadır.

Tablo 1 incelendiğinde, iki ülke eğitim sisteminin genel amaçlarının bazı farklılılar dışında benzer olduğu
söylenebilir. Yunanistan’da eğitimden sorumlu bakanlığın din işlerinden de sorumlu olması ve amaç
bakımından da dini farkındalık ve inancı geliştirme gibi bir hedef gözetmesi göze çarpmaktadır. Oysaki Türkiye,
görece daha seküler bir yapılanma arzetmektedir. Her iki ülkenin de merkezi bir yönetim yapısı mevcuttur.
Türkiye’de merkezden alınan kararların yerel düzeydeki uygulamaları, merkez teşkilatının uzantıları olan taşra
teşkilatı eliyle yürütülmektedir. Oysa Yunanistan, 2003 yılından bu yana yerel yönetimleri güçlendirici birtakım
yasal düzenlemeler yapmıştır.
Tablo 1’e göre, Yunanistan’da okul öncesi eğitim zorunlu iken, Türkiye’de zorunlu değildir. Türkiye’de lise
zorunlu eğitim kapsamındadır fakat Yunanistan’da bu kapsamın dışında tutulmuştur. Türkiye ve Yunanistan’da,
bütün okul kademelerinde uygulanan müfredatın merkezi ve milli olduğu söylenebilir.
SONUÇ
Önceleri merkezi yönetim anlayışına sahip Yunanistan’ın 2001 yılında yapılan Anayasal değişiklikle âdem-i
merkeziyetçi (decentralization) bir yönetim yapısına doğru kaymaya başladığı görülmektedir. Yunanistan’da,
kamu yönetimindeki yeni gelişmelerin ülkede uygulanabilmesi için mülki yönetim; “13 bölgesel idare” ve 54
vilayet ile “yerel otoriteler” arasında paylaşılmıştır. Buna benzer bir yapılanmanın Türkiye’de
uygulanabilirliğinin önemli bir konu olarak, yakın gelecekte gündem oluşturacağı ifade edilebilir. Elbetteki asıl
önemli olan konu, bunun eğitim üzerindeki etkileridir. Öte yandan Yunanistan şimdilerde 2009 yılında başlayan
ve gittikçe derinleşen ekonomik krizin pençesindedir. Avro Bölgesi devletlerin ve IMF’nin kredi desteği
durumu değiştirememiş; kemer sıkma politikaları ve bununla ilişkili olarak halkın gelirlerindeki ciddi
daralmalar büyük kitlesel gösterilerin yaşanmasına sebep olmuştur. Yunanistan’daki gösteriler ve şiddetli
direnişler eğitim alanında yapılan özelleştirme politikalarına karşı da olmaktadır. OECD, AB vb. küresel
örgütler tarafından önerilen eğitim reformlarının, kapitalist sistemin daha geniş bir ölçekte yeniden üretimini
hedeflenmesinden başka bir şey olmadığına inanan Yunan vatandaşları, neoliberal politikalara karşı ciddi
gösteriler yapmaktadır. Yakın geçmişe kadar Türkiye’deki gibi askeri darbelere maruz kalan Yunanistan,
demokratikleşme sürecini istikrarlı ve sistemli bir biçimde ileri bir noktaya taşımayı başarabilmiştir.
Ortak coğrafya ve tarihi mirasa sahip komşu ülkeler olarak Türkiye ve Yunanistan’ın birbirleriyle olan siyasi
ilişkilerini düzelterek kültürel, ekonomik ve eğitim alanlarında daha çok işbirliği yapmalarının her iki ülkenin de
yararına olacağı belirtilebilir.
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HİSTORY OF PRESCHOOL INSTİTUTİONS AND OF PRE-ELEMENTARY TEACHERS
İN THE MUNİCİPALİTY OF GJİLAN
Adelina Hajrullahu1
Merita Zejnullahu2

Summary
Education is changing day by day,is facing with is faced with the challenge of rapid change as a result of the
development of science,technology development,and and global development in general.While classics of pedagogy have
addressed issues of pre-elementary pedagogy such topics as:the caracteristics of pre-elementary ages,development of
childrens,then the principles of working with pre-elementary children,in nowadays have other problems of the same
area,problem of this area is education about children of pre-elementary ages and preparation or education of educators
that works with children of this age.For importance of pre-elementary education have talked and discussed teachers and
various psychologists too,who strongly support the idea that the pre-elementary age of education is crucial age to lay the
foundations of human personality.The education of educators have also great importance.The town of Gjilan, possesses
a sensational tradition terms of pre-elementary institutions and education of educators.Kosovo’s children,are faced with
too many problems.Their childhood has been different from the childhood of children in developed countries.While other
children had institutional care,our children in some cases lacked food, many of them still suffer the trauma experienced in
the war of 1998/1999.However the problem which we will elaborate in this research,relates to pre-elementary
institutions namely the history of these institutions in this town,then inclusion of Albanian children, Turkish and Serbian
in these institutions,number of them,in one side,and in another, in this research with be treated widely the history of
education of educators,of all nationalities that have existed in Kosovo,therefore not only albanian educators ,since
foundation of Higher Pedagogical School 1975,then her transformation in Faculty of Education in 2002/2003 as branch
on University of Prishtina,and from 2013/2014 Faculty of Education in University “Kadri Zeka”, in Gjilan. Another
purpose of our research is also and informing of general public that the town of Gjilan,possesses richer tradition in terms
of pre-elementary education not only in Kosovo,but widerOur research aim is to give a broad overview of the preelementary institutions and respect for multiculturalism in the town of Gjilan,in which ,besides albanians that lives and
these minorities: turkish,serbian,bosnian,roma etc. This is supported by the fact that, Gjilan, for a long time, has been the
only city in the region that had the Pedagogical High School for the preparation of educators.
Key words: early childhood, pre-elementary institutions,educators,upbringing and evolution.

1 INTRODUCTION : THE GJILAN CITY AND THE HIGHER PEDAGOGICAL SCHOOL
The town of Gjilan extend in the south-eastern Kosovo, occupies area of 515 km2 with about 130,000
inhabitants. The city as a settlement with his name, according to legend, known since 1750, because the lack of
accurate data. The region of Gjilan is rich in minerals, such as iron and luecid and mineral resources (Nasalë,
Pidiq, Kmetoc, Ugljare and Përlepnicë).In Gjilan, the population always has been mixed, including Turkish,
Serbian, etc..but the majority has been and today is Albanian. In Gjilan historically has had multiculturalism,
the facts speaks that in this city the mosques have stood alongside the churches, some of which are functional
and well preserved as cultural monuments also today. Historical monuments in Gjilan are many, some of them
are :Pogragja Castle, dating from the fourteenth century (Pogragjë), remnants of the Church of Saint Varvara,
dating from the thirteenth century (Kmetoc),St. Nicholas Monastery, dating from the fifteenth Century, (Straze)
Atik Mosque, dating from the eighteenth century, now IS known as the Mosque Madrassa in Gjilan, The
Mosque of Dobërqan, dating from the year 1526 which was burned by Serbian forces on 13 June 1999
(Dobërqan), then Atik Mosque in the city, dating from 1606, the Mosque of Pidiqit, dating from 1645, she
Pogragja's from 1625, etc.Besides churches and mosques, in Gjilan has had the Tekke and turbe, cult objects of
dervish communities. Multiculturalism, always has been respected in Kosovo, especially in the town of
Gnjilane, where except Albanians, has people from Serbian, Turkish and Ashkali communities.These
communities are integrated very well
into all areas, even in education, especially the Turkish
community.Students of this community, learn in the same schools with albanian students, such as schools
"Musa Zajmi" and school "Zenel Hajdini". In these schools (one of them is primary school and the other is
high school ), has special parallels only with Turkish students, as well as the professors of turk community but
this does not mean that there aren't Albanian professors. These facts show us about the respect for different
cultures and religions in the town of Gnjilane. After the founding of the University, dating from 15 February
1970, the work began in Kosovo and other institutions of higher education, ie High Schools.
Initially, in 1975 was founded and began the work the High Pedagogical School "Skanderbeg" in Gjilan.
Among the first schools not only in Kosovo, but also in the region to prepare teacher educators and teacher.It
should be emphasized that Pristina had Pedagogical High School since 1957, with branches: Mathematics 1
2
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Physics and Biology – Chemistry, since from 1959/1960 at this institution have operating also branches
:Albanian Language and Literature and General Education with Physics.year after year, in this institution were
opened and other branches, thus being seen as not branch to prepare educators Another institution of higher
education in Kosovo has been opened in the city of Prizren in 1962. Pedagogical High School "Cevdet Doda" in
Prizren, functioned with these branches: Turkish Language and Literature, English Language and Literature,
Russian Language and Literature and Mathematics with Physics Branch, in 1978/1979 is opened the branch of
teaching.
After approval of lesson plans, based on the Bologna Process from the University of Prishtina, with decision of
the Senate of the University, all of the Higher Pedagogical Schools, as well as High Pedagogical School
"Skanderbeg" in Gjilan, they transformed into Faculties of Education, with the same programs had. Despite the
fact that Gjilan, has been industrially developed city, Higher Pedagogical School didn't had good
conditions.There was not enough room, the entire High School functioned with only two classroom. Also, there
was lack of professional staff. As prof.Sh.Haliti says " the work and learning process, they have organized for
several consecutive years, only four (4) professor “ (Haliti 2007).
Teaching, has been organized in two languages: Albanian and Serbian language, two teachers were Serbian and
two from Albanian community.A teacher was from education field, and the another professor was from
language field, in both languages equally, while for other courses were engaged external collaborators.As is
stated in the monograph of Gjilan,”It is to be noted that in HPS -Skënderbeu‖ Gjilan, besides students of
Albanian communities and Serbian, have studied the students from Macedonia, Montenegro, Bosnia and
Herzegovina, especially is to be noted, a number of 700 students that they had come from Greece” ( RKS 2012
). From the establishment of the Higher Pedagogical School, by 1975 to 2004, are graduated in total 1530
educators for working with children in Preschool Institutions.
2 PRESCHOOL PUBLIC INSTITUTIONS IN THE MUNICIPALITY OF GJILAN
Preschool institutions have a traditions,for our conditions we can say long time, 60 years old.The first
institution, or preschool office, as called in beginning, in Gjilan it was opened in 1946,there were more serbian
children and staff also was serbian. The first group of albanian and turkish children were formed around the
years 1952/1953. With these children,works educators that were unskilled ,they were:
1) Hyrije Rexhepi
2) Seniha Gashi , and
3) Magbule Ahmeti , while educators that works with Serbian children had qualified. In 1956/57, this facility
had 192 children.
Table no.1. Preschool Office in Gjilan, years 1956-1960.

nr.

years

Ent

Number of

Albanian

Serbian

Turkish

children

1

1956/57

192

17

141

34

1

1957/58

152

20

104

28

1

1958/59

160

24

112

24

1

1959/60

147

19

104

24

From this table we can see that the number of Albanian and Turkish childrens,had been less .
Until there not opened the Pedagogical Academy, within which has been operating the branch of educators,in
this institution works unqualified educators. So, the only Preschool institution continued to work until
1979/80,when began work other entity preschool , or PI “Ardhmeria II” ,or as it was called in that time
kindergarten. “ In years 1979/80,in this kindergarten was located only 39 children, 19 of them of 2-3 years and
18 children of 5-6 years old” ( Haliti 2005).
While third entity in Gjilan, was constituted as workers need that works in textile combine , “INTEGJ”, whose
name keeps today Preschool Institution in 1982,only for childrens of the factory workers. Since this plant had
employed many mothers.
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Today in Gjilan are functional three public preschool:
1) IP “INTEGJ” , that is located in the neighborhood of the copse,
2) IP “ Ardhmeria I”, located in the centre of city,
3) IP “ Ardhmeria II” located in Dardania I, and 4(four) private institutions (the number of them is growing).
IP “ INTEGJ” ,compared with two other IP have object with larger area. On this object children’s rooms are
divided into room and bedroom activities ,those last are located on the second floor. Two other IP, doesn’t have
special rooms for sleep ,but sleep is done in rooms where children perform other activities.
The staff that works in these IP is professionalized for educators. In two Ip, “INTEGJ”, and “Ardhmeria”, are
employed educators that had finished their studies in Higher Pedagogical School in Gjilan.
The age structure of their average hovers around 45 years old. These IP have organized all the daily fix. The
schedule is the same for both IP, they start to work form 6:30pm then and when begin accepting children, until
16:30.
In “INTEGJ” IP operate these groups: group of babies, children ages 1-2 to 3 years, the group with which
works nurses, the new group ,ages 3-4 years old, secondary group,ages 4-5 years old, the adult group ,ages 5
years. With all of these groups works by 2 educators,noon time hour from 7-13 ,guarnship hour from 6:30 to
12:30, and the afternoon from 10:00 to 16:00,respectively guarnship from 10:30 to 16:30. Same groups of
children work in the same IP "Ardhmeria II", except babies group, which here includes only children 2-3 years
old.
Number of children in public Preschool Institution of Gjilan, for the year we are leaving behind has been 261
children in the three IP. The number and gender of childrens that have continued IP in Gjilan from 2004-2014
tells us the following table :
So on one hand we have decrease of number of children and on the other hand we have increase of the number
of female children. ,
Institution "Ardhmeria II" is the most sophisticated and can say that is the best institution in Kosovo. For this
talk and rewards received by an institution that is governed for twelve years by Tylaj Hasani, with Turkish
nationality.
From 1960 to 1970, no data on the number of Turkish community children in Preschool Institution. Also, we
should mention, that from 1982 - 1999, documents about the Preschool Institution, absent, because of serbian
occupation in Kosovo. So, we will present the data since 2004 until now. Table no.2.

Nr

Year

No. of IP

Total

male

Female

Turkish

1

2004/2005

3

310

178

132

0

2

2005/2006

3

299

163

136

0

3

2006/2007

3

277

169

108

0

4

2007/2008

3

273

152

121

0

5

2008/2009

3

281

162

119

0

6

2009/2010

3

276

133

143

0

7

2010/2011

3

261

118

143

1

8

2011/2012

3

286

164

122

5

9

2012/2013

3

311

166

145

0

10

2013/2014

3

226

114

112

0

So we can see that the institutions' have had preschool children from the Turkish community.
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3 THE FACULTY OF EDUCATION AND THE “KADRI ZEKA” UNIVERSITY IN GJILAN
As I mentioned above, by the MEST - ment, Faculty of Education was established on 09.09.2002. Faculty of
Education was been open in Pristina, Prizren, Gjakova and Gjilan. In all centers, the university began his work
on 18 November 2002, also in Gjilan, wherein had opened these programs: preschool and elementary program.
In both programs, were recorded by 50 students. In 2003/2004 in the Faculty of Education were opened
branches: History with civics - and Geography with civics, which functioned until 2011, while,Faculty of
Education with the first two branches of the University of Pristina, operate also now ,they have only students
from the third and fourth year. Although studies in this faculty, prolong four years. Regarding the communities
that have studied at the Faculty of Education, University of Prishtina, in Gjilan, from the data we have, only 14
students were from the Turkish community, while all others students were albanian. Most of them, were from
Kosovo, but there had students from the south-eastern part of Kosovo and students from Macedonia. In
2010/2011,in Gjilan began working Faculty of Economics and Faculty of Law, with about 1600 students. In
2010/2011 by decision of Government of the Republic of Kosovo, dated March 6, 2012, he founded the
University of Gnjilane (ie it comes to transformation of the school of Pedagogy, initially in Faculty of
Education, and now in a public university, he is called "Kadri Zeka" University.
Public University of Gnjilane "Kadri Zeka" in the next academic year 2014 ( now ), he works with these
branches of faculties :
- Faculty of Economics,
- Faculty of Law,
- Faculty of Education and also from this academic year, from 2014/2015
- Faculty of Computer Science.
Apart from regular studies at the Faculty of Economics and Law, organize correspondence studies. Most of the
students are Albanians from Kosovo. I would want to notice that even in this university, students from the
Turkish community are continuing to study here. Thus, in faculty of Education and in Faculty of Law, are
recorded four students from turkish community, two in Faculty of Education and two in Faculty of Law. In a
word, the tradition continues, the respection of multiculturalism is an inseparable part of our society.
4 CONCLUSION
-

The first school for the education of educators who would work with preschool children in Kosovo, has
been opened in the town of Gnjilane in 1975.
On Higher Pedagogical School have studied students from Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia,
and Greece. From Turkish community, have studied and are qualified as educators, three students, one
of them, is the most successful director of a preschool institution here in Gjilan.
Based on the data we have, we can conclude that in the town of Gjilan had preschool institutions since
1956.
Children involved in these institutions were from albanian community,turkish and serbian. Now, in
these institutions, we have children from albanian, and turkish, but not the children of the serbian's
community.
In The Faculty of Education, Pristina's University, Gjilan branch, have studied 14 students from the
Turkish community.
Now in Public University "Kadri Zeka" in Gjilan, studying four students from turkish community.
The city of Gjilan is the hearth with tradition in education of educators, not only in Kosovo but and
beyond.
In the full meaning of multiculturalism word , we can conclude that in this town, historically, is
respected, and continue to respect free thought, differences in language, culture and nationality.
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TEACHERS’ AUTONOMY IN VOCATIONAL TRAINING SCHOOL UNITS
Maratos Anastasios1, Lazaridou Aggeliki2
Abstract
The current research, aims to designate whether autonomy is given at the Greek educational system and more specifically
at the department of technical education, through the inquiry of active teachers’ beliefs. In the first part of the project, there
has been an effort to delineate the actual reality at the Greek educational system and to clarify some meanings such as
centralization and decentralization and autonomy. At the second part, it is presented the survey via experience and the
results. According to the findings of the scientific study, teachers who work at technical schools at the prefecture of
Magnesia, believe that the educational system remains rather aggregate. In addition, they think that the supply of
autonomy is a necessary requirement so that the technical education can be connected to job market. Finally, referring to
their daily work routine, teachers at technical schools, do believe that they don’t really have the crucial autonomy needed at
vital issues.
Key words: autonomy, centralization, decentralization, technical education

1.

INTRODUCTION

Sweeping education reforms have occurred during the last two decades of the 20th century in the economically
developed countries. One of the features of these reforms was to grant autonomy to the schools of the state
central administration. The autonomy of schools has the characteristics of a free choice of school students,
elimination of intermediate-level decision-making, greater administrative autonomy to schools and
implementing management at the school unit. These changes are aimed at education and decentralization and
have taken place due to social, political and cultural processes as a result of economic developments and the
market globalization.
The present study sought to highlight influential aspects of Greek education policy and the views of teachers
reporting functions with autonomy issues in vocational education schools, in conjunction with the dictates of the
European Union. The aim was to show as much as possible the global concept of autonomy, and the peculiarity
of Greek technical and vocational education, highlighting "distortions" and "imperfections" that characterize it.
Starting point of the whole problem is the belief that school autonomy has a lot to offer in an educational
system, particularly in the field of technical and vocational education, which the Greek status seems not to have
understood yet. This problem appears to have been insufficiently addressed so far, since while accepting the
need for decentralization and greater autonomy to schools, however, the state has not proceeded to any similar
movements so far.
In addition, the interest was still on whether teachers believe that it is necessary to provide more autonomy to
schools, especially in those that represent the technical and vocational education, as well as whether the teaching
staff as education activists feel ready to take responsibilities arising from such a move on the part of the state.
Ultimately, the key themes of the research were the following: a) the concept of autonomy at school level and
teacher level, b) the concepts of autonomy and decentralization to the vocational education and c) teachers'
opinions about their personal outlook for the autonomy of school unit and teaching.
The purpose and the role of school has many times been connected with terms such as 'efficiency',
'competitiveness', 'productivity' in a technocratic process that thinks of school as "business". Also, the concept
of «consuming» is often promoted , which is the idea of school as a service to people in a contractual
relationship with the beneficiaries, their "customers" in other words, to which the school itself will take over and
will endeavor so as the supplied product will be in favor (Tzellos, 2008: 85-86). In Cerini (1998: 12), «
Education requires autonomy and freedom in teaching and learning. There is therefore a pedagogical and
epistemological fact or rather, within the context of school autonomy. It cannot simply exist as an organizational
form (...) Someone is thought to be autonomous not only with regards to the value of an enactment, but if he is
able to express a clear instructional design. "
Autonomy, therefore, cannot be regarded simply as passing functions and commands from the State to local
institutions for the school administration and management. No one can claim that school is an institution
responding to neither local social needs, nor that its only goal is the harmonious response to the needs of the
market (Tzellos, 2008: 87). The last two decades were marked by decisive changes in the responsibilities of
teachers in most European countries. The most significant changes relate to greater autonomy in educational
matters, thus allowing teachers to operate effectively in the design of the curriculum, accepting new
1
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responsibilities and new requirements for teachers everyday (Eurydice, 2008: 9). Among the vast majority of
European countries, the new responsibilities which were assigned to teachers resulted mainly in an ever greater
school autonomy and general educational decentralization.
2.

METHODS

The survey was conducted in November and December 2013, the sample of which consisted of teachers of all
schools in the Technical and Vocational Education of Magnesia. The survey involved a total of 184 people. Out
of these, 31.5% were male and 68.5% female. The main age group is between 41-50 with a percentage of
43.5%. On the contrary, the age group> 30 years is underrepresented having a percentage of 2.2%. Regarding
the experience category with the highest percentage is between 11 to 20 years with 53.5%. Examining the
relationship work, all respondents work permanently (100%). Also regarding professional studies, 82.6% of the
respondents report that they are university graduates and 17.4% are Higher Technical Institution graduates.
Considering the additional studies, the facts that emerge show that 59.8% of respondents do not have additional
academic qualifications, 30.4% have a second university degree, 8.7%have a postgraduate specialization
diploma and 1.1% a doctorate. Regarding the schools that participated in the survey, 34.2% of respondents are
employed in rural schools, 33.2% in suburban area schools and 30.4% in urban area schools. Finally,
considering the size of schools the research shows that 51.1% have 150-250 students, 33.7 has fewer than 150
students and 15.2% have more than 250 students.
The whole project refers to three topics:
A) centralization in the Greek educational system
B) autonomy in the field of Technical and Vocational Education
C) teacher autonomy of Technical and Vocational Education
3.

RESULTS

According to the research findings, teachers of technical and vocational education in the prefecture of Magnesia
mostly agree with the question-extracts which they evaluated. Obviously, their attitude is exemplified by the fact
that the Greek education system has been and continues to be centralized. This is a view that seems to be
embraced by all teachers regardless of gender, age, experience, academic qualifications, school size and its area.
Therefore, the findings are consequently expected in relation to the total lack of autonomy in the educational
system and the need for decentralization of the education system and providing autonomy to teachers.
Specifically, over 70% of respondents agree with the above views, while average prices are well above the value
3 and touching price 4. These results lead us to conclude that the majority of practicing teachers believe that the
centralized system has nothing more to offer and believes that decentralization in education is absolutely
needed. The quotas allocation is saluted with intense interest regarding the question of improving the daily work
of education through decentralization, which is the most crucial question of unity, because the daily practice
consists of a very important factor for teachers. In this question, therefore, the degree of agreement was the
biggest in the section, with an average price exceeding the value of 4.
Also referring to the second set of questions, which had to do with the role of autonomy in technical and
vocational education, there has been a significant agreement among the teachers on the utility of autonomy in
this field of education. In all questions, there was an average value greater than the value of 3, while in some,
the average price exceeded the price 4. The questions concerning the association of Technical Vocational
Education with the labor market and the contribution to the economic development of the country arose intense
interest.
Specifically, concerning the connection to the labor market, the overwhelming percentage of respondents who
reached 80% agree that autonomy can help significantly in this direction, regardless of the factors whenever
they were examined (sex, age experience etc.). This link also has been and still remains the primary goal of all
central planning. According to Provata (2005: 193), the educational policy after the Second World War, which
could contribute to economic growth with the proper treatment, was influenced by the theory of 'development
education' in Greece. In each case, the goal was, and remains to be, the development of the economy through
education.
Additionally, as stated in the annual publication of educational network Eurydice (2008), technical and
vocational education has a stronger orientation towards the labor market. This research showed that teachers
believe that technical education needs more autonomy compared to general, which leads us to the conclusion
that the dominant perception that the terms autonomy and labor market through technical education are
interlinked.
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Teachers of technical and vocational education in the prefecture of Magnesia also show an overwhelming
percentage of agreement with the view that strengthening the autonomy of the technical education can
contribute to the economic development of the country. As Filias stresses the point that (1983: 207), there is a
direct connection between the educational system and economy. While according to Paulstonqua (in Provata,
2002: 41), education is considered to be an investment. Therefore, taking into account these views we can
conclude that Technical Education is directly related to the economy.
4.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

In this research, it became apparent that the teachers of both sexes, regardless of their experience and studies,
they believe that technical training schools should be autonomous regarding issues traineeship and trainees.
Moreover, in the up to date educational environment, professional specialization takes place within the
workplace (training on the job) in terms of lifelong learning (Billet, 2005).
The question of the second group, which showed the lowest compared agreement among the participants, was
whether the technical education’s school unit should be autonomous in matters of curriculum choice, since it
displayed an average of 3.15. This answer was expected, since such freedom is completely unknown to the
educational reality which has unfortunately established itself in the Greek educational system.
The third section of questions, which consisted of the most quotes and related to autonomy for technical
education teachers, is thought to be very important right from the beginning, because it has to do with the
autonomy and how it is perceived by the teachers in their daily lives. The results obtained were very interesting
regarding this framework. At this point, it should be noted that the first section of questions had to do with
providing autonomy to teachers on a theoretical level, while the rest questions with the autonomy they feel they
have in their daily work.
Specifically, the survey showed that teachers believe they should have more autonomy in their educational
work, and they believe that in terms of autonomy, they should take on more responsibilities. Also, there was a
wide agreement on the view that there is a direct connection of further training with enhancing the desire to
provide autonomy. In the counterpart question-extracts of the questionnaire, it was observed in each case a mean
much more than the value 3, which is close to the 4 presented without any reliance on any other factor such as
gender or experience. These results are in complete identification with the results of investigations of the
competent bodies of the European Union, according to which, the greater the training for teachers, the easier it is
for the decentralization to happen and to provide autonomy to teachers and school units (Eurydice, 2008 : 4749).
The other question-extracts of the unit, consider the autonomy that teachers believe they have in their daily
work. The survey results showed that teachers of technical and vocational education in the prefecture of
Magnesia, think that they have the autonomy to take key decisions related to their everyday life in the school
they serve. Specifically, according to the survey results, the majority of participants felt that they didn’t have the
power to determine the number of teaching courses in the curriculum of their class or to take key decisions
regarding their occupation or improvement of school space. In addition, they do not feel they have the autonomy
to choose different textbooks with which they can approach the syllabus.
On the other hand, the participants scarcely agreed on questions-quotes having to do with the autonomy they
feel in everyday issues, a subject considered by many teachers as minor. More specifically, the area that most
teachers believe they have the autonomy to take initiatives and decisions is related to the type and use of media
during their teaching. The next largest sectors where teachers expressed agreement on the autonomy they feel
was the domain of school artistic activities and the scheduled visits and tours of the school. The responses of the
questions that had to do with the autonomy associated with decisions concerning solving problems and the
ability to use different teaching approaches during the teaching were detected very close to the value of 3.
In the above results, it appeared by the statistical test that school size is a factor that leads to marginally
significant statistic differentiation. It seemed that while professionals agree on the whole that there is no
autonomy in the daily work of teachers of technical education, teachers serving in urban schools express this
view to a lesser extent than their colleagues serving in suburban schools or rural areas.
In general, we would say that the investigation showed that the Greek education system remains largely
centralized despite any proclamations whatsoever. Teachers seemed they felt they do not have the autonomy to
take initiatives in their daily life at school, while a large percentage expressed the view that they would like to
take on more responsibilities. Besides, decentralization and participatory management are concepts that do not
eradicate hierarchy, but on the contrary, they facilitate the work, since the participatory process in the decisions
and the formulation of educational policy means indeed, for the participants, taking responsibility. (Andreou &
Papaconstantinou, 1994: 201)
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MODERN EDUCATION POLICIES IN THE CONTEXT OF PROMOTING CONCEPTS
FOR THE DEVELOPMENT OF GIFTED CHILDREN
PhD Prof. Biljana Kamcevska1

Abstract
The gifted children have particular educational needs. These needs primarily refer to the learning and teaching processes which
determine their development, motivation, emotions, creativity, etc. They include specially adapted conditions for work related
to the space and organization of the education process. The preoccupations of modern didacticians and methodologists are no
longer focused on the study of “standards”, “processes”, and “norms”. Creating conditions in which the children develop their
ingenuity comes first, instead of studying the average values of success. This is why, currently the gifted, as creators of the
progress in the society, have an important role in the globalization trends.
This paper will discuss this issue and will focus on several important aspects.
1. We will try to answer how it is possible to detect the gifted children early in the education process, where everything is by the
standards of the average children, with a paradigm of equality of all students and with an obvious use of identical and linear
models for learning and teaching.
2. The second aspect refers to determining the competencies, which each modern teacher should possess in order to work with
gifted children.
3. The third aspect refers to the procedures regarding the education of the gifted children, where we will make efforts to
promote several concepts and strategies.
Keywords: gifted children, education policies, development, concepts, strategies, competencies, teachers.

INTRODUCTION
The modern education policies support care about the educational needs of the gifted children starting from the
youngest age because the gifted are the most valuable resource of each nation. The country that knows how to fully
develop and use their potentials is a rich country. In this context, the European Union countries have reached a
consensus about the treatment of the gifted children.
According to the Decree with Recommendations for the Treatment of the Gifted and Talented Children in
Education, passed by the Parliament of the Council of Europe in 1996, all signatory countries should accordingly
organize and realize programs for professional development of the teaching staff for work with gifted and talented
children.
The Republic of Macedonia is following this example in the National program for the development of education
(2005-2015). It is clearly stated that the Ministry of Education and Science will prepare a program for early
detection of gifted students and will intervene in the Law for primary, secondary and university education, thus
establishing mechanisms and procedures to stimulate the progress of the gifted and talented students. However, apart
from these efforts in the education systems, it is obvious that there is only superficial and declarative social and
institutional interest in the gifted. There is a need to clearly define the priority goals in order to make these efforts
effective, such as: discovery, support and development of the gifted children, higher education standard of the
teaching staff for identification and work with gifted children, as well as providing program modalities in order to
accelerate their development.
The need for early discovery of the gifted children in the school practice
The identification of the gifted children is a serious problem, as well as their education and the work with them.
“The stereotypical teacher” cannot create education – didactic and individual approach that would enable
development of the discovered and latent potentials of the gifted children. We can rightfully ask the question: Why
do many gifted children not succeed in developing their potentials? The answer can be found in the fact that there is
insufficient care for these children in the schools, where it is evident that their freedom, security, and the right to be
special are taken away from them. There is emotional insensitivity for the different problems and needs of the gifted
children. The authoritative practice, lack of tolerance etc. make the matter worse.
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Unfortunately, in our country there is no planned concept for identification and distinguishing of the gifted children,
nor can a specific treatment of these children in the course of education be identified. The country has no strategy
regarding this issue. These children usually work according to standard programs together with the other children
and with a pace adjusted to “the average”, unless their parents provide them with opportunities to enrich and expand
their knowledge, as well as to acquire certain skills through enriched facultative programs outside the education
system.
In countries with much more developed education systems than ours, the children are subject to testing starting from
the youngest age in order to distinguish the gifted ones. However, this does not solve the problem. Namely, apart
from for the great progress in distinguishing the gifted children, the IQ testing is still very important. In order to
improve matters in this aspect, first we need to define the term giftedness, with which it will be set apart from other
terms such as: talent, creativity etc., which are frequently used in everyday life.
What is giftedness?
It is not easy to define giftedness, because there is not just a single correct answer, but many different answers,
which take into account different factors and conditions, which influence giftedness. The fact that there are 160
definitions about giftedness confirms that this phenomenon is really complex. Some definitions are one-sided, and
emphasize certain characteristics. For example, some authors consider that giftedness is any form of above average
functioning, while others define giftedness as a sum of high general or specific intellectual abilities, creativity
and specific characteristics of the personality, motivation being the most valued. The high intellectual abilities
are a basis for general giftedness, and the specific intellectual abilities are a basis for specific kinds of giftedness.
Creativity, as an integral part of giftedness, is an ability for divergent thinking, which includes finding original
solutions to problems or creating original products. Three groups of characteristics are relevant in terms of
giftedness: the persistent (inner) motivation, the positive image for oneself, and independence. These components do
not take equal part in the development of gifted behavior. They are of different importance for each individual. All
other steps depend on the definition for giftedness: recognition, identification, education etc. The recognition and
identification of the gifted are not just different terms, but they also include completely different actions. The
recognition or discovery means distinguishing certain individuals as gifted, and identification means establishing the
type and degree of their giftedness. Hence, recognition as an action belongs to the domain of work of the teacher,
whereas complex methods and multidisciplinary approaches are required for conducting an identification procedure.
What happens in the school practice?
In over 90% of the cases of the identification procedures, reported in the professional literature, the observations and
nominations of the teachers have been included. The researches indicate that the teachers perform badly in terms of
noticing the gifted children. This indicates the insufficient training of the teachers to implement procedures for
discovering the gifted students, i.e. insufficient theoretical knowledge. This is why, the teachers, as nominators of
the gifted children, only declaratively implement this role in their work.
This results in many mistakes, for example: the school success is most frequently valued through the grades.
Students who have invested a lot of efforts and work discipline and have achieved universally excellent grades in
good social surroundings and good economic conditions are considered gifted, but in fact they are average. On the
other hand the gifted students with lower grades coming from a bad socio-economic condition in the family are not
recognized. Another mistake is the non-recognition of the gifted students because of their resistance towards the
boring instructional situations. Mistakes are also made because of subjective assessment such as the: halo-effect,
personal evaluation, logical mistake, adjustment of the criteria to a concrete individual etc. Also it is very common
not to take into consideration the intellectual level of the class of the potentially gifted student. There is a great need
for higher education standards of the teachers in terms of this matter in order to overcome these mistakes in the
school practice. Many forms and program models may be used for this purpose:
1.

Training that is a part of the initial education of the teachers.

2.

Education through specialized, Master and PhD studies.

3.

Education through organization of seminars.

4.

Organized permanent self-education.
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In order to attain these goals, suitable material and financial conditions need to be created to motivate the
teachers to complete training for work with gifted students. We also need to organize the sources of information,
such as books, manuals, brochures, encyclopedias etc.
Competencies of the teachers for work with gifted children
If we start from the modern understanding that the development of giftedness is a long – term process, which starts
from the youngest age as an intensive interaction of the children with the environment and that this development
depends on the recognition and the further transformations of the gifted children, then we need to open the question
regarding the transformation of the abilities of the gifted students and the competencies of the teachers. The modern
teachers are becoming mediators between students and knowledge from different sources. The education style of
teachers is especially important in this process. The gifted students are a delicate category. They need interactive and
democratic managing, as well as guidance to additional sources of knowledge. Regarding this matter, the teachers
need to create an environment suitable for learning and establishing quality social relations that will meet the needs,
problems and interests of the gifted children. It is a fact that currently, the children with different needs and abilities
cannot have the same treatment. Therefore, promoting mentorship is the only solution to this problem in the current
education system, in which age is the only criterion for distributing the students in classes. A key competence is the
role of a mentor, along with other competencies, which are directly related to the intellectual, positive – emotional
competencies and personality traits. Mentoring implies promoting new instructive and interactive techniques to
encourage and develop giftedness.
Proposition concepts and strategies for education of the gifted students
The education of the nominated gifted students is a complex question that demands additional efforts by the
teachers. They need to be aware that the inclusion of the gifted students in the phase of processing of the education
process is only possible when they make their own decision about the pace, type, extent, speed of progress etc. In
this way, conditions are created for the gifted students to create their own curriculum in the function of achieving
highest cognitive goals. This is why our Proposition concepts and strategies are based on the individual work as a
necessity of modern processing of the education work. This changes the quality of the overall organization of the
education work, because conditions are created to respect the individual differences among the students in terms of
their learning style and speed of progress. In fact, the previously mentioned mentorship system obligates the student
to work independently and use efficient techniques for independent learning. Independent work that includes
multimedia sources of knowledge, skills, and attitudes should become the primary activity in the learning of the
gifted children. The teachers – mentors should train the students to take a critical attitude in the relation with others.
To be more specific, the teachers – mentors need to train the students to analyze, assess, make decisions, act, and
evaluate the results of their activities and make their subsequent activities more successful than their previous ones.
The modern learning – teaching strategies that need to be promoted should be based on the laws of the cognitive
process. Apart from the cognitive area, special attention should be paid to the affective area, as well, i.e. to the
experiential dimensions of learning. Three main methods are stressed regarding the affective relation to the matter
that is being studied and experienced.
The first method is a method of reception or perception of the things that are being listened to, offered as content,
matter, illustration or another kind of an assignment, which the children need to solve. They need to analyze the
given facts and find out their relation, causality, interdependence etc.
The second method is a method of interpretation and reproduction, which is especially present in the learning
processes of the children at early – school age. The individual approach of the students towards the task comes to
expression here. For example, different children perceive the same content in different ways. They experience it
with different intensity and meaning: spoken, illustrative, graphic, motor etc. This means that all children leave their
own mark on the task, assignment, problem…
The third method refers to creating as the highest degree of independence when the children are supported by their
own creative impulses as an impetus for realization of their creative inspiration.
The development of adapted programs that will meet the education needs and aspirations of each child is the base
for promoting concepts for development of the gifted children. The different organizing modalities of the programs
that contain elements of self-programming, for example division of the program in compulsory, elective and
facultative part, are a good solution, as well. The children can make a choice in the offered program sequences in the
elective part, and in the facultative part they have an opportunity to satisfy their above average aspirations.
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CONCLUSION
It is never too late to start developing the abilities of the children. Having in mind that the gifted children learn more
quickly and easily than the average children, they demand a wider range of activities. This is why it is important to
offer concepts that will inspire learning, provide adequate learning materials, games and rich experiences, because
the quality early experience is very important for the development of special abilities in the future. In this aspect, the
schools are obligated to contribute in creating the best possible conditions for development of giftedness, because as
we have already mentioned, the future of society is in the hands of the gifted.
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THE ISSUE OF IDENTITY IN THE CONTEMPORARY MACEDONIAN
LITERATURE
Jovanka DENKOVA1
Mahmut CELIK2
Abstract: This paper addresses the issue of identity in the contemporary Macedonian literature. Several aspects of
the problem are analyzed: the quest for the roots the man/character, plunging into the past of their ancestors, then a
desperate need of the character to preserve the values that are rooted in him and his genetic structure, the tradition, desire
and the man’s/character`s insistence to affirm himself as one who is the foundation for the existence of every other man and
eventually an identity erosion. The question of identity is a very frequent topic in the contemporary Macedonian literature.
Because of this indisputable fact, the main issues of this research paper are the general characteristics of the identity
question and their reflection in the works of the Macedonian contemporary writers. There are numerous examples that dealt
with this issue. The novels “Pirej” by Petre M. Andreevski, “Pasija po Matej” by Hristo Krstevski, “Bunar” by Dimitar
Bashevski, “Crno seme” by Tashko Georgijevski, “Razboj” by Vlado Maleski and many other are very important in this
matter.
Key words: identity, roots, the past, tradition, existence.

The question of identity is a very frequent topic in the contemporary Macedonian literature. Because of
this indisputable fact, the main issues of this research paper are the general characteristics of the identity
question and their reflection in the works of the Macedonian contemporary writers. There are numerous
examples that dealt with this issue. The novels “Pirej” by Petre M. Andreevski, “Pasija po Matej” by Hristo
Krstevski, “Bunar” by Dimitar Bashevski, “Crno seme” by Tashko Georgijevski, “Razboj” by Vlado Maleski
and many other are very important in this matter.
1.

THE NOVEL “NEMA SMRT DODEKA ZVONI”

In the novel “Nema smrt dodeka zvoni”, Dimitar Bashevski elaborates his favorite topic- coming back to
one`s roots. After many long years spent abroad, far away from home, the protagonist Spiro Kondev comes back
to his house in his home village. And then the pursuit of his lost roots begins, manifesting itself as a search for
his and his relatives’ relics, some of which had already passed away, in the village registry: “The name might
have even disappeared from the lists, these regular, municipal lists. Who would ever keep it, in his absence, for
so long, since the distant beginning of birth? But he will check, if it`s lost he will find it, if it`s buried he will
excavate it. That`s why he is going far back, from death to birth. Now it can`t be any different. If life wasn`t
exclusive, without any right of second choice, not even the truth would have existed, everything would have
been one big calamity.”3 But, to make things even worse, the registry books from the time of his parents birth
were long gone, and he finds himself in an absurd situation when he can not even prove who he is. That is one
of the reasons why he can`t prove his ownership over a small field that is practically stolen by his greedy
neighbour Krusharski. All the time Krusharski tries to prove himself in front of the others, he is sure that no one
can take away from him the field where his ancestors had lived, but the faith takes him abroad where all his
efforts to preserve his identity fall through.
2.

THE NOVEL “BUNAR”

In the novel “Bunar” (by Dimitar Bashevski), the author once again uses the topic of coming home, in
order to show the protagonist`s purchase of his identity. The protagonist Simon/Simon Poco, comes back in his
home village Makazar, in order to write in peace, proclaiming to be a writer. Inspired by the villagers` lack of
water he suddenly gets the idea to finance the well digging in his village. The water in the well disappears, but
on its bottom Simon finds a metallic piece with his family name on it, and realizes it belonged to his ancestor
mentioned in the 19th century travelogues as a trader and a benefactor.
From that moment on, the hero starts to pursuit his past, to discover the reasons why his ancestor, Nikola,
was a benefactor in his village: “This entire examination of the past and everything around me now, the
examination of life and death, of what I do, will get me to know myself better.”4 Nikola`s character is revealed
more to the audience than Simon`s character. Simon tries to do a research about his genetic past, and the author
by using the story of Nikola Poco`s destiny, whose benefactor`s role hides weapon smuggling for the Turkish
army, partnership with the Turks, illegitimate marriage with an Armenian woman and even a sexual attack
1
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against his daughter, tries to impact people`s collective sense. These people were jaded by these so called
benefactors and with time they became more and more suspicious about everything, and started questioning
every sincerely offered helping hand, believing in ulterior motives and purposes. Thus, in this case, the search of
the protagonist is in vain, since his destiny is sealed, just as the destiny of his ancestor who ended up in an
unknown grave, under a pile of stones.
Dimitar Bashevski`s protagonists from these two novels are returnees whose obsession for leaving a trace,
something to be remembered by in their home towns, resulted in them being poorly motivated in finding
themselves and their place in the world. Instead of calming the thunder and solve the dilemmas, they get lost in
their inner conflict, realizing eventually that leaving their homes took its toll, since they were “gone with the
wind.”
3.

THE NOVEL “PASIJA PO MATEJ”

Hristo Krstevski, in his novel “Pasija po Matej”, an American with Macedonian background, Matt
Jordan, goes back in his home town to complete his father`s last will: to repair the family sepulcher in Raven, a
place that exists only in the author`s imagination. The author implies that it might be Shtip, since there are many
local topoyms characteristic for Shtip only. Then he should build a family house, plant a tree and raise his own
son: “…he tries to step on his fatherland, to conjoin with his ancestors, to become part of this universe, to
mingle with his roots.”5 Suddenly, he finds himself thrown in a middle of a war in Former Yugoslavia, and
becomes witness of many war crimes. When he goes back in his home house in Raven he repairs the family
grave where he moves his parents from the far America. It is where Matt Jordan starts his own odyssey, his
search for the roots in the past of his ancestors. He finds out that his grandfather Matej Jordanov, after whom he
got his name only in an Americanized version, was followed and battered by the government since he did not
obey as he “should”, and since they couldn`t accuse him of anything they sent him to Goli Otok.
4.

THE NOVEL “CRNO SEME”

The novel “Crno seme” by Tashko Georgievski, depicts in its best the convulsive effort of the human
to keep his identity. On a tropical island, where an outrageous torture over the Macedonian army officers was
carried out, the author built a marvelous monument of the human effort to stay strong in the name of his dignity,
humanity and after all, his identity. That inner force arises from their belief that everything can be ruined and
everything can disappear, everything but the identity. Because of this, the protagonists Hristos and Done, in this
little but philosophical novel reach the level of stoicism. It can be clearly seen in the part where Done sees
Hristo`s black eye and asks him: “Oh my God, Hristos, they didn`t damage your eye, did they?, and Hristos,
with a smile on his face, answers: Is that what really matters? The most important thing here is not to let anyone
spoil your soul,6 referring to betrayal, since in this novel “there are many people with rotten souls, many who let
both terror and torture destroy the humanity in humans, to erase their past, to separate them from their national
land, to destroy their moral ideal.”7 Another scene similar to the previous is the one when a Greek army officers
torture Done to sign that he is not Macedonian but Greek. In that point, Done his consistency describes by the
stigma: “Will you sign to be a horse, if you are not a horse?”.8 Thus, the national identity of these people
transforms into a universal idea of the human disobey, despite all the evil forces that tend to change them into
something they are not.
5.

THE NOVEL “PIREJ”

In the novel “Pirej” by Petre M. Andreevski, these evil forces are all the wars in which Macedonian
man was just a marionette, fighting for different sides alternatively. All that paradox of the cruel Macedonian
destiny is portrayed by the doom of the two brothers, who against their will are taken to the battle field, where
they met and realize they fight against each other. The title of this novel itself represents people`s stoicism and
their deadly efforts to vanish without any trace. The real Pirej, weed, in this novel is Velika, a woman who
despite all the accidents, plugs, murders, her children`s death, her husband`s abuse, she keeps holding on and
going strong. On the contrary, her husband Jon, participant in all brother killing wars every Macedonian was
pushed into, falls in despair and insignificance because of his tragic faith. It seems because of that despair, he
becomes dehumanized after his return from the front.
We would say that he, without any justifiable motive, puts Velika through hard times... He even
becomes contradictory when it comes to his own children. After the devastating news of his children`s death
immediately languishes in, until a moment of anger when he tells Velika that it is her children that died, not his.
5

Pasija po Matej, Hristo Krstevski, Skopje, Slovo, 2008, str. 12.
Crno seme, Tashko Georgievski, Misla, Skopje, 1980, str.28.
7
Drugovac, M. (1990). Istorija na makedonskata knizevnost XX vek. Skopje: Misla: 569.
8
Crno seme, Tashko Georgievski, Misla, Skopje, 1980, str.28.
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He is actually a martyr, who because of the hard times could not dedicate himself to his family, especially to his
children.9 So, it is more than obvious why Jon transforms or distorts morally. His awareness of losing his
national identity and his family is too much to handle, so he finds his comfort in alcohol and everyday torture
against Velika until the day of his death.
6.

THE NOVEL “RAZBOJ”

In the novel “Razboj” by Vlado Maleski, the protagonist is a woman named Kalina, who feels
enormous lust for life fulfilled with dignity, life in which she can reach her maternal identity and leave some
trace behind her. “Her hopes to get pregnant, to feel a baby in her womb, goaded her maternal instinct, her
passions that arise from an unlived, unrealized life and their slowly quenching-it all represents unforgettable
manifestation of this extraordinary character. The reader will take Kalina within oneself, as an unquenchable
thirst for right, dignifying human life and as a pain for the lack of it.”10 Therefore, Kalina`s thoughts in the long,
sleepless, lonely nights without a man and a child beside her are even more heartbreaking: “Can a woman
married for eight months, not feel a life in her womb?...Why all of my friends, married after I was married, are
already pregnant? Why?...Since love is no love if it doesn`t give a birth to another life to love…”11
The return of her only love Stojmir from Belgrade, will cause her unrest and one night, right before his
death, Kalina tries for the last time to realize her maternal dream with him: “Give me a child Stojmir, present me
a little, beautiful mollycoddle, same as you, to keep from the soldiers, I won`t give it to the evil ones, don`t you
worry, and if you die in the mountains, even if you are far away, you`ll live through him...”12 And Stojmir acted
like a coward, saying: “I am not a woman stealer...We united as we are, do not steal each other`s wives”13, and
when Kalina ensures that her womb is not dead, in a dark night, darker than her soul, she offers her body to
Bojan Karachul, a drummer from Struga and a night friend for the Struga`s widows, who will take their secret to
grave.
In this novel, the question of identity is considered from few different aspects: as search of the
man/character for his roots, going back to the ancestors` past (“Bunar” and “Nema smrt dodeka zvoni”), then the
desperate need of the character to preserve the values that are traditionally within oneself and one self’s genetic
structure (“Crno seme”), the tradition, wishes as well as the insisting to affirm as a man who will be a
foundation of the existence of every other men (“Razboj”), and eventually identity erosion (“Pirej”).
7.
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZEKÂ PUANLARI, AKADEMİK
BAŞARILARI VE ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHİP BETWEEN THE INTELLIGENCE TEST
SCORES, ACADEMIC ACHIEVEMENT AND ATTITUDES TOWARDS LEARNING OF
THE PRESCHOOL PROSPECTIVE TEACHER
Gülçin Güven1, Dilan Bayındır2, Ezgi Akşin3, Elif Yılmaz4, Türker Sezer5
Özet
Araştırmanın amacı; okul öncesi öğretmen adaylarının zekâ puanları ile öğrenmeye ilişkin tutumları ve akademik
ortalamaları arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Çalışma grubu, Marmara Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, I. Öğretim programında öğrenim gören
toplam 350 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Cattell Zekâ Testi-3A Formu ve Kara
(2010) tarafından geliştirilen Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmen
adaylarının öğrenmeye ilişkin tutumlarının sınıf düzeylerine göre farklılaşma gözlenmezken öğrenmeye ilişkin tutum
ölçeğinin “beklenti” ve “açıklık” alt boyutlarının okul öncesi öğretmen adaylarının akademik başarılarına göre farklılaştığı
görülmüştür. Ayrıca okul öncesi öğretmen adaylarının zekâ puan ortalamaları ile öğrenmeye ilişkin tutumları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmen adayları, zekâ, öğrenmeye ilişkin tutum, akademik başarı.
Abstract
The aim of the research is to examine the relationship between the intelligence test scores, their attitudes towards learning
and their grade point average of preschool prospective teachers. Relational screening model was carried out. The
participants includes 350 prospective teachers who study at Department of Early Childhood Education of Marmara
University. The data was gathered by two instruments; Cattell Intelligence Test-Form 3A and Attitudes Towards Learning
Scale developed by Kara (2010). The results indicate that there is no significant differences on preschool prospective
teachers’ attitudes towards learning according to the their grade levels, however, “expectancy” and “openness”
subcategory scores of the attitudes towards learning test significantly differ by academic achievement. Furthermore, it has
been concluded that there is no significantly statistical relationship between the intelligence test scores of students and the
attitudes towards learning.
Keywords: Preschool prospective teachers, intelligence, attitudes towards learning, academic achievement.

GİRİŞ
Geçmişten günümüze zekâ kavramı farklı yaklaşımlardan etkilenerek birçok şekilde tanımlanmıştır. Zekâ
sözcüğünü psikolojide ilk kez kullanan Spencer var olma uğraşısında, hayvanların içgüdülerini, insanların ise
zekâlarını kullandıklarını ileri sürerek, zekâyı çeşitli izlenimleri birleştirme gücü olan kalıtımsal bir unsur olarak
tanımlamıştır (Akt. Uysal, 2006). Binet ise zekâyı şöyle tanımlar; zekâ, kavrama, hüküm verme, akıl yürütme
gibi karmaşık işlemlerde kendini gösterir. Bireyin zekâsı çözümü yüksek zihinsel işlemler gerektiren problem
durumlarıyla karşı karşıya getirilerek ölçülebilir (Selçuk, Kayılı ve Okut, 2002). Sternberg’e (2003) göre de zeki
insanların üç ortak özelliği vardır. Bunlar; (a) güçlü yönlerinin farkındadırlar ve bunları zayıf yönlerini telafi
için kullanırlar (b) çevrelerini düzenleyebilir, şekle sokabilir ve seçebilirler, (c) problem çözme veya belli
hedefleri başarabilmek için gerekli performansları yaratmakta analitik, yaratıcı ve pratik düşünme becerileri
kullanırlar. Cattell, (1971) ise zekâyı akıcı ve kristalize olmak üzere ikiye ayırmıştır ve akıcı zekâ büyük oranda
yapısal ve fizyolojik etkileri temsil ederken kristalize zekâ, daha çok eğitimsel-deneyimsel etkilerle, edinilen
teknik ve stratejiler, bir kültürün birleşmiş bilgeliği ile ilişkilidir (Akt. Undheim, 1981).
Zekânın yıllar içinde pek çok farklı tanımlaması yapılmasına rağmen temel olarak zekâ ve başarı arasındaki
ilişki merak uyandırmıştır. Araştırmalar zekânın akademik başarının bir yordayıcısı olduğunu göstermektedir
(Chamorro‐Premuzic ve Furnham, 2006; Deary, Strand, Smith ve Fernandes, 2006; Farsides ve Woodfield,
2003). Ayrıca akademik başarının bir diğer yordayıcısı olarak da tutumların etkili olduğu düşünülmektedir
(Karagiannopoulou ve Christtodoulides, 2005; Rula, 2006). Bireyin sahip olduğu olumlu tutumların özellikle
ders ya da konuya olan ilgisi ile doğru orantılı olarak başarısını da etkileyeceği söylenebilir.
1
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Tüm bunlar göz önüne alındığında zekâ, tutum ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin incelendiği
araştırmalara ihtiyaç olduğu düşüncesinden hareketle yapılan bu araştırmanın amacı; okul öncesi öğretmen
adaylarının zekâ puanları, akademik başarıları ve öğrenmeye ilişkin tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir.
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Okul öncesi öğretmen adaylarının zekâ puanları ile öğrenmeye ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelendiği
araştırma, ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu 2013-2014 eğitim öğretim yılında Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi,
Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, I. Öğretim programında öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olarak
katılmayı kabul eden 350 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmen
adaylarının 81’i (%23,1) birinci sınıf, 65’i (%18,6) ikinci sınıf, 115’i (%32,9) üçüncü sınıf ve 89’u (%25,4)
dördüncü sınıf öğrencisidir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak Cattell Zekâ Testi 3A Formu ve Kara (2010) tarafından geliştirilen
Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmen adaylarının akademik
başarıları ise genel akademik not ortalamalarına göre belirlenmiştir.
Cattell Zekâ Testi-3A Formu: Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmen adaylarının zekâ düzeylerini
belirlemek amacıyla “Cattell Culture Free Intelligence Test” 3A Formu uygulanmıştır. Test Raymond B. Cattell
tarafından geliştirilmiş ve Türkçe uyarlaması Beğlan Birand Toğrol tarafından yapılmış; 14 yaş üstü bireylere
bireysel ya da grup olarak uygulanabilen kültürden bağımsızdır. Test, 4 ayrı bölümden ve 50 sorudan
oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubuna 30-40 kişilik gruplar halinde uygulanmıştır.
Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği: Okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenmeye ilişkin tutumlarını belirlemek
için Kara (2010) tarafından geliştirilen Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, 5’li Likert tipi bir
ölçek olup, 4 alt boyut ve 40 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları ise şunlardır: “Öğrenmenin Doğası”
(7 madde), “Beklenti” (9 madde), “Açıklık” (11 madde) ve “Kaygılanma” (13 madde). Ölçeğin test tekrar test
güvenirliği .87’dir. Her bir alt boyutun Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .72 ile .81 arasında değişmektedir.
Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları birinci alt boyut için .77, ikinci alt boyut için .72, üçüncü alt
boyut için .78, dördüncü alt boyut için .81’dir. Ölçeğin tamamı için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlık
katsayısı ise .73’tür.
Akademik Başarı: Okul öncesi öğretmen adaylarının akademik başarı düzeylerini belirlemek amacıyla
araştırmanın yapıldığı dönem sonunda genel akademik not ortalamaları, fakülte kayıtlarından elde edilmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
2013-2014 bahar yarıyılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği
Anabilim Dalı, I. öğretim programında öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 372
öğretmen adayına 30-40 kişilik gruplar halinde Cattell Zekâ Testi-3A Formu ve Öğrenmeye İlişkin Tutum
Ölçeği uygulanmıştır. Veri toplama araçlarını eksiksiz olarak dolduran 350 okul öncesi öğretmen adayı
araştırmaya dâhil edilmiştir.
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmen adayları, akademik ortalamalarına göre üç gruba ayrılmıştır. 1. Grupta
( X =45,1410) yer alan öğretmen adaylarının akademik ortalaması 2,50’nin altında, 2. Grupta ( X =46,4214) yer
alan öğretmen adaylarının akademik ortalamaları 2,51 ile 3,00 arasında ve 3. Grupta ( X =47,3884) yer alan
öğretmen adaylarının ise akademik ortalamaları 3,01’in üzerindedir.
Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizi için uygun istatistik paket programı kullanılmıştır.
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenmeye ilişkin tutumlarının sınıf düzeylerine ve
akademik ortalamalarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi
(ANOVA) yapılmış ve farklılıklar Tukey Testi ile değerlendirilmiştir. Okul öncesi öğretmen adaylarının zekâ
puanları ile öğrenmeye ilişkin tutumları arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla ise Pearson Çarpım Moment
Korelasyon analizi yapılmıştır. Verilerin analizinde önem düzeyi 0,05 olarak benimsenmiştir.
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BULGULAR
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular bu bölümde sunulmuştur.
Tablo 1- Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının Akademik Ortalama Değişkenine Göre
ANOVA Sonuçları
Öğrenmeye
İlişkin Tutum
Öğrenmenin
Doğası

Varyansın
Kaynağı
Gruplararası

Kareler
Toplamı
19,167

Sd
2

Kareler
Ortalaması
9,584

Gruplariçi

2289,121

347

8,240

Toplam
Gruplararası

2878,289
71,002

349
2

35,501

Gruplariçi

18841,466

347

54,298

Toplam
Gruplararası

18912,469
157,884

349
2

78,942

Gruplariçi

5026,474

347

14,486

Toplam
Gruplararası

5184,357
233,491

349
2

116,746

Gruplariçi

9687,083

347

27,917

Toplam

9920,574

349

Kaygılanma

Beklenti

Açıklık

Anlamlı Fark

F
1,163

p
,314

,654

,521

-

5,450

,005**

3-1
3-2

4,182

,016*

3-1

-

*p<0,05; **p<0,01
Tablo 1 incelendiğinde okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenmeye ilişkin tutum ölçeğinin “öğrenmenin
doğası” (F(2,347)=1,163; p>0,05) ve “kaygılanma” (F(2,347)=,654; p>0,05) alt boyutu puan ortalamaları ile
akademik ortalamaları arasındaki test etmek amacıyla yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucu
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Tabloda okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenmeye ilişkin tutum
ölçeğinin “beklenti” alt boyutu puan ortalamalarının akademik ortalamalarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını
test etmek amacıyla yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucu istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (F(2,347)=5,450; p<0,01). Gözlenen farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla
yapılan Tukey Testi sonucunda; akademik ortalaması 2,50’nin altında olanlar ile akademik ortalaması 3,01’in
üzerinde olanlar arasında ve akademik ortalaması 2,51-3,00 arasında olanlar ile 3,01’in üzerinde olanlar
arasında her iki fark için de akademik ortalaması 3,01’in üzerinde olanların lehine anlamlı farklılık olduğu
saptanmıştır. Ayrıca okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenmeye ilişkin tutum ölçeğinin “açıklık” alt boyutu
puan ortalamaları ile akademik ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu görülmektedir (F(2,347)=4,182; p<0,05).
Yapılan Tukey Testi sonucunda akademik ortalaması 2,50’nin altında olanlar ile akademik ortalaması 3,01’in
üzerinde olanlar arasında anlamlı fark bulunmuş ve gözlenen farkın akademik ortalaması 3,01’in üzerinde
olanların lehine olduğu görülmektedir.
Tablo 2-Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akademik Ortalamalarına Göre Zekâ Puanlarına İlişkin
Varyans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplararası

Kareler
Toplamı
9,872

Sd
2

Kareler
Ortalaması
4,936

Gruplariçi

7925,297

347

22,839

Toplam

7935,169

349

F
,216

p
,806

Anlamlı Fark
-

Tablo 2’e göre okul öncesi öğretmen adaylarının akademik ortalamalarına göre zekâ puan ortalamalarının
farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucu
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (F(2,347)=,216; p>0,05).
Tablo 3- Öğretmen Adaylarının Zekâ Puanları İle Öğrenmeye İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkiye
Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları

Zekâ Puanı

R
P
N

Öğrenmenin Doğası
-,090
,093
350

Kaygılanma
-,059
,274
350

Beklenti
-,054
,315
350

Açıklık
,026
,631
350

Tablo 3’te okul öncesi öğretmen adaylarının zekâ puan ortalamaları ile öğrenmeye ilişkin tutum ölçeğinin
“öğrenmenin doğası”, “kaygılanma”, “beklenti” ve “açıklık” alt boyutlarının puan ortalamaları arasında ilişki
olup olmadığını belirlemek üzere yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon analizi sonucunda puan
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür (p>0,05).
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Okul öncesi öğretmen adaylarının zekâ puan ortalamaları, akademik başarıları ve öğrenmeye ilişkin tutumları
arasındaki ilişkinin incelendiği araştırma sonucunda elde edilen bulgular bu bölümde tartışılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre öğrenmeye ilişkin tutum ölçeğinin beklenti ve açıklık alt boyutları puan
ortalamalarının okul öncesi öğretmen adaylarının akademik başarı düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği
görülmüştür. Buna göre akademik başarı arttıkça öğretmen adaylarının öğrenmeye olan açıklığı ve öğrenme
beklentileri artmaktadır. Aktürk (2012) tarafından yapılan araştırmada ise öğretmen adaylarının akademik
başarıları ile öğrenmeye ilişkin tutum ölçeğinin öğrenmenin doğası alt boyutu puan ortalamaları arasında pozitif
yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca alanyazın incelendiğinde öğrenmenin farklı boyutları
(öğrenme stratejileri, öğrenme yaklaşımları, öğrenme stilleri, vb.) ve akademik başarı üzerine pek çok
araştırmanın mevcut olduğu görülmektedir. Örneğin yine üniversite öğrencileri ile yapılan araştırmalarda
akademik başarı artışıyla doğru orantılı olarak öğrencilerin daha etkili ve fazla öğrenme stratejilerini
kullandıkları görülmüştür (Aytunga, 1999; Lynch, 2006; Sünbül, 1998; Taşdemir ve Tay, 2007; Tay, 2007;
Yüksel ve Koşar, 2001). Aynı şekilde akademik başarı ile öğrenme stilleri (Boatman, Courtney ve Lee, 2008;
Kılıç ve Karadeniz,2004; Okur ve Bahar, 2010; Woolhouse ve Blaire, 2003) ve öğrenme yaklaşımları
(Bernardo, 2003; Ekinci, 2009; Sezgin-Selçuk, Çalışkan ve Erol, 2007) arasında pozitif ilişki bulunan birçok
araştırmaya rastlamak mümkündür. Bu durum öğrenmeye ilişkin tutum, öğrenme stilleri, öğrenme stratejileri ve
öğrenme yaklaşımları ile akademik başarı arasındaki ilişkinin varlığını kanıtlar niteliktedir.
Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının zekâ puan ortalamalarının akademik başarı düzeylerine
göre anlamlı farklılık göstermediği görülmüştür. Bu sonuca ek olarak okul öncesi öğretmen adaylarının zekâ
puanları ile öğrenmeye ilişkin tutumları arasında da ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Alanyazın
incelendiğinde zekânın, geleneksel olarak akademik başarının önemli bir yordayıcısı olduğu (Furnham, 1995)
görülmektedir. Neisser ve diğerlerine (1996) göre zekânın, akademik başarının yaklaşık % 25'ini yordadığı
kabul edilmiştir. Ayrıca pek çok araştırmada da zekâ ile akademik başarı arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki
olduğu görülmüştür (Chamorro‐Premuzic ve Furnham, 2006; Deary, Strand, Smith ve Fernandes, 2006; Farsides
ve Woodfield, 2003; Minnaert ve Janssen, 1999; Riding ve Pearson, 1994; Rindermann ve Neubauer, 2001). Bu
araştırma bulgusu, alanyazındaki zekâ ile akademik başarı arasında pozitif ilişki olduğu varsayımına
uymamaktadır. Bu durumda araştırma sonuçlarının bu şekilde farklılaşması Cattell’in (1965) de belirttiği şekilde
kişilik ve motivasyondaki bireysel farklılıkların, zekâ gibi akademik başarı için eşit derecede önemli olduğu
fikriyle örtüştüğü söylenebilir. Yani akademik başarının zekâdan bağımsız olarak kişilik özellikleri gibi
değişkenlere göre farklılaşabileceği düşünülmektedir (Farsides ve Woodfield, 2003; Gagné ve St Pére, 2001;
Musgrave-Marquart ve diğ., 1997; Pind ve diğ., 2003; Rindermann ve Neubauer, 2001). Özellikle araştırma
sonucunda zekâ ile akademik başarı arasında ilişki olmayışı, zekâ ile öğrenmeye ilişkin tutum arasında ortaya
çıkan bulgunun da aynı şekilde kişilik özelliklerinden etkilendiği görüşünü desteklediği düşünülmektedir.
Bu sonuçlar ışığında akademik başarı ile kişilik arasında var olduğu düşünülen çeşitli araştırmalar yapılabilir.
Ayrıca okul öncesi öğretmen adaylarına yönelik yapılan bu araştırma benzer şekilde farklı eğitim kademelerinde
de uygulanabilir.
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TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM UYGULAMASI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
HAKKINDA YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ
(KDZ. EREĞLİ ÖRNEĞİ)
ADMİNİSTRATORS’ VİSİONS ABOUT PROBLEMS AND PROPOSED SOLUTİONS OF
TRANSPORTED SECONDARY SCHOOL APPLİCATİON
(THE SAMPLE OF KDZ. EREĞLİ)
Ayhan DİREK1, Volkan ERDOĞAN2
Özet
Bu araştırma, taşımalı eğitimin Kdz. Ereğli ilçesindeki uygulamalarını, sorunları ve çözüm önerilerini aktarmayı
amaçlamıştır. Araştırma, var olan bir durumu ortaya çıkarmaya yönelik betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma
grubunu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Kdz. Ereğli’de taşımalı eğitim yapılan ortaöğretim okullarında görev yapan 34
yönetici oluşturmaktadır.
Verilerin analizinde; t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), frekans dağılımı ile deneklerin cevaplarının nitel analizi
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulardan bazılarına göre: Taşımalı ortaöğretim, araştırmaya katılan yöneticiler
tarafından ‟orta” düzeyde olumlu bulunmuştur. Kişisel değişkenler açısından, cinsiyet ve görev türü değişkenlerinde kadın
yöneticiler ile ve müdür yardımcıları taşımalı eğitim uygulamasını daha olumlu bulmuş olup gruplar arasındaki fark
anlamlıdır. Diğer değişkenler açısından anlamlı fark saptanamamıştır. Farklı ders saatleri olan öğrencilerin ders
bitimlerinde okuldan ayrılmaları sorun oluşturmaktadır. Yönetici ve öğretmenlerin çoğu, taşımalı öğrencilerin büyük
oranda okula uyum sağladığı görüşündedir. Bulgulara göre; taşımalı öğrencilerin, okullarında düzenlenen ders dışı sosyal
etkinliklerde yeterince yer alamadıklarını ve taşımalı öğrenci velilerinin, okulla iletişimini yetersiz bulunmuştur.
Anahtar Sözcükler: Sosyalleşme, 4+4+4 Eğitim Sistemi, Fırsat ve İmkan Eşitliği, Taşımalı Eğitim, Taşımalı Ortaöğretim.
Summary
The purpose of this research is to transfer the applications, problems and proposed solutions of transported education in
Kdz. Ereğli. The research is a descriptive work for revealing an existing situation. The working group of the research
includes 34 managers who work in transported secondary schools in Kdz. Ereğli in 2013/2014 education year. T- test, oneway analysis of variance, frequency distribution and qualitative analysis of the answers of subjects are used to analyze the
datas. According to some of the findings obtained from the research: The managers who join the research find transported
secondary school moderately positive. However, in terms of personal variables, sex and task type variables, women
directors and assistant directors find transported education application possitive, and the difference between the groups is
really significant. There is no significant difference in terms of other variables. Some students leave school earlier, because
they have different school hours, so this is an important problem. Most of the managers and teachers think that transported
students adapt the school largely. According to the findings; transported students can’t join the social activities after school
and the communication of tranported students’ parents with school is insufficient.
Key Words: Socialization, 4+4+4 Education System, Equality of Oppotunity and Facility, Transported Education,
Transported Secondary School.

1.

GİRİŞ

En genel tanımıyla bireyde istendik davranışlar yaratma süreci olarak adlandırılan eğitim; sosyal bir süreçtir ve
kişinin gelişimini seçilmiş ve kontrollü bir çevre etkisiyle sağlar. Bir başka deyişle ise eğitim; bedensel,
duygusal, zihinsel ve sosyal yönden gelişimin bağlı bulunulan topluma en uygun şekilde gerçekleştirilmesidir
(Öztürk, 2001). Eğitim; bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen, kültürel
değerleri koruyup geliştirerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan ertelenemez ve vazgeçilemez çok önemli
bir süreçtir. Bunun içindir ki, bir ülkenin eğitim sistemi, o ülkenin kendisini nasıl tanımladığının ve kendisine
nasıl bir gelecek hazırladığının en önemli göstergesidir (Bulutoğlu, 1988: Akt. Karaarslan, 2005: 36).
01.10.2010 tarih ve 2010/60 sayılı genelge ile ilköğretimin 8.sınıfından 9. Sınıfa devam edecek olup, okula
erişimde sorun yaşayan öğrenciler için taşımalı eğitim uygulamasına 2010-2011 Eğitim öğretim yılından
itibaren başlanacağı ve bu öğrencilere öğle yemeği de verileceği duyurulmuştur. Ortaöğretimde taşıma
uygulaması, 2010/60 sayılı genelge ile başlayıp, 2011/35 sayılı genelge,2011/55 sayılı genelge, 2012/32 sayılı
genelge ile devam ettirilmiştir. Başlangıçta sadece 9. Sınıfların taşınmasıyla başlayan uygulama bir yıl sonra
tüm sınıflara hizmet sunarak yaygınlaşmıştır.

1
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Öğrencilerin kırsaldan taşınıp istenen eğitim imkânına kavuşturulması 1981 yılındaki 10.Milli Eğitim şurasında
kararlaştırılmış fakat ekonomik nedenler başta olmak üzere bazı nedenlerden dolayı uygulanamamıştır. 9.
Kalkınma Planı’nda yer alan ortaöğretimde okullaşma oranının % 90’a çıkarılması hedefi, taşımalı ortaöğretim
uygulamasının dayanağı olmuştur. Eğitim uzun vadeli bir yatırımdır. Ve de en pahalı yatırımdır. Ürününü bir
kuşak sonra verir. Bu bakımdan eğitim ve öğretim amaçlı, planlı, programlı, yöntemli ve kontrollü yapılmalıdır.
Böyle yapılmazsa zaman, enerji ve ekonomik kayıp büyük olur. Yerine konması da kolay kolay mümkün olmaz.
Bireylere, her derecede ki okulların amaçları ve milli eğitimin amaçları tam olarak kazandırılmadığı zaman;
toplumda eğitim eksikliği, kültür eksikliği, kültür boşluğu, “kültürel geri kalma” meydana gelir (Kemertaş,
2001).
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 7/20022 esas numaralı soru önergesine, Milli Eğitim Bakanlığınca
verilen cevaba göre, "2012-2013 eğitim öğretim yılında ülke genelinde ….. taşımalı ortaöğretim uygulaması
kapsamında 389.958 öğrenci taşınmaktadır. Taşımalı taşımalı ortaöğretim kapsamında 4.079 taşıma merkezi
okul bulunmaktadır. Taşımalı taşımalı ortaöğretim uygulamasında 25.313 araç taşıma yapmaktadır. 2012 Mali
yılı bütçesinden taşımalı ortaöğretim taşıma giderleri için 165.950.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 yılı faaliyet raporuna göre; 2013-2014 eğitim öğretim
yılında 81 il ve 902 ilçede toplam 460.917 ortaöğretim öğrencisi taşınmıştır. Ayrıca 2013-2014 eğitim öğretim
yılında 420.422 ortaöğretim öğrencisi yemek hizmetinden yararlanmıştır. (http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_
dosyalar/2014_04/30032306_meb_2013_idare _faaliyet_raporu.pdf). Kdz. Ereğli ilçesinde ise, 2012-2013
eğitim- öğretim ortaöğretimde, 1436 öğrenci taşınıp, tamamına öğle yemeği hizmeti de verilmiştir.
Tablo 1: Taşımalı Eğitim Türkiye İstatistikleri
Öğretim Yılları
Hizmet Türü
2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı
Öğrenci Sayısı
Taşıma
825.090
Yemek
800.167
Toplam
Kaynak: (Meb) 2013 Yılında Taşımalı İlköğretim ve Hizmet sayıları

2013 Yılı Taşıma
ve Yemek Gideri
(TL)
713.677.794
248.991.175
962.991.175

Yıllık Maliyet
(TL)

Günlük Maliyet
(TL)

864,97
311,17
1.176,14

4,81
1.73
6,54

Meb istatistiklerine bakıldığında, öğrenci başına günlük 6,54, yıllık ise 1.176,14 lira maliyet olduğu ve 800.167
öğrencinin bu uygulamadan yararlandığı dikkate alınırsa uygulamanın kapsamı ve geliştirilmeye açık olduğu
anlaşılabilir. Kdz. Ereğli ilçesinde öğrenci başına maliyet Türkiye ortalamasının altında gerçekleşmektedir.
Öğrenci başına yıllık maliyete bakıldığında 751,88 rakamı görülmektedir. MEB’in ülke düzeyindeki maliyetinin
Yaklaşık %64’ü oranında bir ücretle taşıma hizmeti görülmektedir. Maliyetler arasında böylesine devasa farklar
olmasının sebebi olarak, bölgeler arası coğrafi şartlar, rekabet ortamı, mesafe vb. gibi etkenler söz konusu
olabilmektedir.
Tablo 2: Taşımalı Ortaöğretim Kdz. Ereğli İstatistikleri
EğitimTaşıma Merkezi İlçedeki Toplam
Öğretim Yılı
Ortaöğretim
Ortaöğretim
Okulu Sayısı
Öğrencisi Sayısı

Taşınan Toplam
Ortaöğretim
Öğrencisi Sayısı

Yüzdelik
Oranı

Öğrenci Başına Düşen
Yıllık/Günlük
Taşıma
Maliyeti

Yemek
Verilen
Öğrenci
Sayısı

2010-2011

7

9593

253

2,64

651,66 TL/ 4,34 TL

217

2011-2012

12

10094

672

6,66

951,04 TL/ 6,34 TL

672

2012-2013

13

9129

1436

15,73

1.307,41 TL/ 8/17 TL

1436

Kaynak: Kdz. Ereğli MEM.

Ortaöğretimde taşımalı eğitim uygulaması 2011 yılında 253 öğrenciye hizmet verirken, bu sayı 2012 yılında
672 öğrenciye ulaşmış, 2013 yılında ise 1436 öğrenciye hizmet sunmaktadır. Maliyetler açısından
incelendiğinde yıllık öğrenci maliyeti yıllar itibariyle artış göstermiştir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında
öğrenci başına maliyet 1.307,41 TL olarak gerçekleşmiştir.
1.1. Problem
Araştırmanın ana problemi ve alt problemler aşağıya çıkarılmıştır.
Araştırmanın problemini, “Taşımalı eğitim uygulaması hakkında, uygulamayı yapan ortaöğretim okulu
yöneticilerinin görüşleri nelerdir?” sorusu oluşturmaktadır.
Ayrıca, araştırmaya katılanların görüşleri arasında,
Cinsiyetlerine, görevlerine, mesleki deneyim sürelerine, medeni durumlarına göre anlamlı fark olup olmadığı
sorularına da yanıt aranacaktır.

618

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

1.2. Amaç
Bu araştırmada, ülkemizde uygulanmakta olan taşımalı ortaöğretim öğrencilerin taşınmasıyla ilgili iş ve
işlemlerde ortaya çıkan aksaklıkların tespiti ve bizzat uygulayıcılar tarafından geliştirilen çözüm önerilerinin
tespiti amaçlanmıştır.
1.3. Önem
Taşımalı eğitim uygulaması eğitsel, sosyal ve kültürel özellikleriyle incelenmesi ve geliştirilmesi gereken bir
uygulamadır. Ortaöğretimin de taşımalı eğitime dahil edilmesi ve zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıkarılmasıyla
birlikte fırsat ve imkan eşitliğini sağlamada ciddi araçlardan bir olan taşımalı eğitim uygulamasının
araştırılması, sonuçlarının değerlendirilerek geliştirilmesi önem arz etmektedir.
1.4. Sınırlıklar
a.
Bu araştırma 2013–2014 Eğitim Öğretim yılında Zonguldak ili Ereğli ilçesinde Taşımalı eğitim
uygulaması yapılan 13 ortaöğretim okulu ile sınırlı olup, diğer devlet okulları ve özel okullar araştırma
kapsamı dışında tutulmuştur.
b.
Bu araştırma kullanılan ölçme araçları ile sınırlıdır.
c.
Kullanılacak istatistiksel çözümleme yöntemleri ile sınırlıdır.
1.5. Sayıltılar
Araştırmaya katılan yöneticilerin anket ve ölçeklere samimi ve doğru cevap verdikleri varsayılmıştır.
a.

Araştırmada kullanılan ölçme araçları, yeterli düzeyde geçerli ve güvenilirdir.

b.

Seçilen örneklemin tüm evreni temsil ettiği varsayılmaktadır.

c.

Verilerin çözümlenmesinde kullanılan istatistikî yöntemler, amaca uygun olarak seçilmiştir.
2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırma, var olan bir uygulamanın durumunu, özelliklerini belirlemek için yapılan betimsel bir araştırmadır.
Betimsel araştırma var olan bir olayı nicel ya da nitel yönden betimleyen bir araştırma türüdür. Tarama
modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma
yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi
tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası değiştirilmez. Bilinmek istenen
şey vardır ve oradadır(Karasar, 2012: 77).
2.2. Örneklem/Çalışma Grubu
Araştırmanın evreni ve örneklemi Kdz. Ereğli ilçesinde görev yapan ve taşımalı eğitim uygulamasını
gerçekleştiren okullarda görev yapan okul yöneticilerinden oluşmaktadır. Kdz. Ereğli ilçesinde lise ve dengi
okullar düzeyinde 13 müdür ve 21 müdür yardımcısı olmak üzere 34 yönetici görev yapmaktadır. Bu okullarda
görev yapan yöneticilerin tamamı araştırmaya dahil edildiğinden örneklem evreni temsil etmektedir.
2.3. Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak, ilgili literatür taranarak ve taşımalı eğitim uygulaması gözlenerek geliştirilen ve üç
bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Veri toplama aracının birinci bölümünde yönerge ile kişisel
bilgileri içeren sorular, ikinci bölümünde yöneticilerin taşımalı eğitim uygulaması ile ilgili görüşlerini
belirlemeye yarayacağı düşünülen 20 durumdan oluşan 5’li Lickert ölçeğine göre hazırlanan anket ve son
bölümde de yöneticilerin taşımalı eğitim ile ilgili görüş ve önerilerini belirlemeye yarayacağı düşünülen 7 açık
soru bulunmaktadır. Anketin geçerlik güvenirlik çalışması gerçek uygulamadan sonra yapılmış olup, güvenirlik
katsayısı .78 bulunmuştur.
2.4. Verilerin Toplanması/ Verilerin Çözümlenmesi
Veri toplama aracı, yöneticilere dağıtılmış, 5 gün içinde geri bildirim alınmıştır. Araştırmacının taşımalı
eğitimden sorumlu Şube Müdürü olması veri toplama araçlarının dağıtımı ve geri bildirimi kolaylaştırmasına
etki ettiği düşünülmektedir. Dağıtılan ve geri toplanan anketlerin tamamı araştırmaya dahil edilmiştir. Verilerin
çözümlenmesinde SPSS 21.0 programından yararlanılmıştır. Kişisel değişkenlerden cinsiyet, görev türü, medeni
durum arasında istatistiksel olarak fark olup olmadığını belirlemek amacıyla t-testi, mesleki deneyim süreleri
arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA), kişisel değişkenlere
ilişkin dağılımları ve ortalamayı belirmek amacıyla da betimsel istatistikler uygulanmıştır.
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Tablo 3 : Güvenirlik Katsayısı
Cronbach Alpha
N of Items
.78
20

3. BULGULAR
Bu bölümde, araştırmanın alt problemleri için toplanan verilerden elde edilen bulgular, çizelge ve
açıklamalarıyla birlikte verilerek bunlara dayalı yorumlar yapılmıştır.
3.1. Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Kişisel Bilgilerine İlişkin Bulgular
Tablo 4. Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Kişisel Bilgilerine İlişkin Bulguların Dağılımı
Kişisel Değişkenler
Sayı
Yüzde
Cinsiyet
Erkek
29
85.3
Kadın
5
14.7
Görevi
Müdür
13
38.2
Müdür Yardımcısı
21
61.8
Medeni Durum
Evli
24
70.6
Bekar
10
29.4
Mesleki Deneyim
5 Yıldan Az
6
17.6
5-10 Yıl Arası
15
44.1
11 Yıl Üstü
13
38.2

Tablo incelendiğinde, araştırmaya katılanların %85.3’ünün erkek, %14.7’sinin kadın olduğu, % 38.2’sinin
müdür, % 61.8’sinin müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları, % 17,6’sının 5 yıl ve daha az süreli mesleki
deneyime sahip olduğu, % 44.1’inin 5-10 yıl arası mesleki deneyime sahip olduğu, % 38.2’sinin 11 yıl ve
üstünde mesleki deneyime sahip oldukları, medeni durum açısından ise % 70,6’sının evli, % 29.4’ünün bekâr
olukları görülmektedir.
3.2. Taşımalı Eğitim Uygulaması Hakkında Yönetici Görüşleri
Taşımalı eğitim yapılan okul yöneticilerinin görüşlerini belirlemek amacıyla uygulanan anketin
değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
Tablo 5: Lise Ve Dengi Okul Yöneticilerinin Puan Ortalaması
Puan Ortalaması
Sayı
Minimum
Maksimum
34

2.50

Ortalama

4.25

2.96

Taşımalı ortaöğretim uygulaması yapılan taşıma merkezi okul yöneticileri, taşımalı eğitim uygulamasını “orta”
düzeyde olumlu bulmuşlardır. Kişisel değişkenler açısından, araştırmaya katılanların görüşleri arasında fark
olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan istatistiksel değerlendirme sonunda elde edilen bulgular aşağıya
çıkarılmıştır.
Tablo 6: Cinsiyet Değişkenine Göre Yönetici Görüşleri t-Testi
Sayı
X
SS
sd

t

p

Erkek

29

2.90

.240

-7.83

.000

Kadın

5

3.30

.241

32

Tablo 6’ya bakıldığında kadın yöneticilerin, Taşımalı Eğitim Uygulamasını olumlu bulma düzeyi erkek
yöneticilere göre daha yüksek olup gruplar arasında p < 0.05 düzeyinde anlamlı fark bulunduğu tespit edilmiştir.
Tablo 7: Görev Değişkenine Göre Yönetici Görüşleri t-Testi
Sayı
X
SS
Müdür
13
2.83
.259
Müdür Yardımcısı
21
3.04
.454

sd
32

t
-1.70

p
.000

Tablo 4’e bakıldığında Müdür Yardımcılarının Taşımalı Eğitim Uygulamasını olumlu bulma düzeyi daha
yüksek olup, taşımalı eğitime ilişkin görüşleri arasında gruplar arasında p < 0.05 düzeyinde anlamlı fark
bulunduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 8: Medeni Durum Değişkenine Göre Yönetici Görüşleri t-Testi
Sayı
X
SS
sd

t

p

Evli

24

2.97

.433

1.61

.117

Bekar

10

2.93

.269

32

Tablo 5’e göre evli öğretmenlerin taşımalı eğitim uygulamasını olumlu bulma düzeyi bekâr yöneticilere göre
daha yüksek olup, gruplar arasında anlamlı fark saptanamamıştır
Tablo 9: Mesleki Deneyim Değişkenine Göre Yönetici Görüşleri Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
Varyansın
Kareler
sd
Kareler
F
p
Anlamlı Fark
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Gruplararası
.284
2
.142
.966
.431
Yok
Gruplariçi
5,009
31
.164
Toplam
5,374
33

Taşımalı okul yöneticilerinin mesleki deneyimleri açısından, deneyim süresine bağlı olarak görüşlerinin değişip
değişmediğini saptamak amacıyla uygulanan tek yönlü varyans analizine(ANOVA) göre, değişik mesleki
deneyim sürelerine sahip yönetici görüşleri arasında anlamlı fark olmadığı saptanmıştır.
Yukarıda verilen ve 20 anket sorusuna verilen cevapların SPSS katkısıyla değerlendirilmesinin dışında, taşımalı
öğretim yapılan okul yöneticilerine sorulan 7 açık uçlu soruya verilen cevaplara ilişkin bulgular aşağıya
çıkarılmıştır.
Tablo10: Açık Uçlu Soruların Kodlanması
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Taşımalı
mı?

öğrenciler uyum sorunu yaşıyorlar

Okulunuz taşınan öğrencilerle ilgili eğitimsel
bir sorun yaşıyor mu?
En fazla şikayet ettiğiniz konular nelerdir?

Yemek saatinde sorun yaşanmakta mı dır?

Taşımalı eğitim sistemi ideal bir sistem midir?

Taşımalı eğitimde yöneticiler ne gibi sorunlar
yaşamaktadır?

Ders saatlerinin farklılığı siz ve öğrencileri nasıl
etkilemektedir? Önerileriniz nelerdir?

4.

Evet, yaşanıyor.

% 85,2

Hayır, yaşanmıyor.

% 14,8

Eğitime ilişkin bir sorun bulunmamaktadır.

% 73,5

Kaynak, materyal sorunu bulunmaktadır.

% 79,4

Araçların ve şoförlerin kurallara uymaması

% 67,6

Sorumluluk yükü

% 88,2

Ceza alma korkusu

% 44,1

Denetimin çok zaman alması

% 58,2

Evet yaşanmaktadır.

% 76,4

Hayır yaşanmamaktadır.

% 23,6

Evet, ideal bir sistemdir.

% 73,5

Daha iyi olabilir.

% 94,1

Taşıma maliyeti öğrencilere ödenebilir.

% 88,2

Sorumluluktan korkuyorum

% 85,2

Yorucu olduğunu düşünüyorum

% 73,5

O gün, nöbeti olan derste verimli olamıyor.

% 82,3

Bu benim işimin bir parçası değildir.

% 44,1

Dersi biten öğrencileri okulda tutamıyoruz.

% 97

Nöbetçi öğretmenlere ek ders verilmelidir.

% 88,2

Ders öğretmenlerine ek ders verilmelidir.

% 79,4

Öğrenciler kötü alışkanlıklar kazanabilir.

% 52,9

TARTIŞMA VE SONUÇ

Taşımalı eğitim yapılan taşıma merkezi okul yöneticileri, taşımalı eğitim uygulamasının nöbetçi öğretmen ve
yöneticilere ek yük bindirdiğini, bu konuda mağduriyeti giderici ve özendirici önlemlerin alınması gerektiğini,
denetim aşamasında okulların sorumluluklarının en aza indirilmesi gerektiğini, öğrenci başına günlük taşıma
maliyetinin belirlenerek, bu bedelin okula devam eden öğrenciye verilerek sorunun çözümlenebileceğini, dersi
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olmayan öğrencileri meşgul edecek ortamın okullarda yaratılamadığını, ortaöğretimde de okulların ders
saatlerine bağlı olarak çıkış saatlerinin değiştiğini, erken çıkan öğrencilerin okulda kalmadığını, şehir
merkezinde değişik noktalarda araçlara bindiğini öğrencilerin bu zaman boşluğunda belirsiz bir ortamda
bulunmalarının sakınca yarattığını dile getirmişlerdir.

4.1.

Öneriler

Taşımalı ortaöğretim uygulamasının daha sağlıklı ve başarılı yürütülmesi, uygulamada karşılaşılan aksaklıkların
giderilmesi için, araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında aşağıdaki öneriler getirilmiştir:
1. Taşıma işinde kullanılan araçların denetimleri sıklaştırılabilir.
2. Taşıma işinde görevlendirilecek araç sürücüleri ve yükleniciler taşımalı eğitimle ilgili konuları içeren teorik
ve uygulamalı kurslara tabi tutulabilir.
3. Taşıma merkezi okulların çoğunda öğrencilerin yemek yiyebilecekleri bir yemekhane ya da bu amaçla
hazırlanmış bir yer olmadığından taşıma merkezi okullarda, öğrencilerin yemek yiyebilecekleri mekânlar
hazırlanabilir.
4. Okullarda düzenlenen ders dışı sosyal etkinlikler taşımalı öğrenciler de dikkate alınarak çeşitlendirilmeli ve
yeniden planlanabilir.
5. Taşımalı öğrenci velilerinin veli toplantılarına katılım ve okulu ziyaret etme düzeyi yetersiz olduğundan, bu
problemin altında yatan nedenler araştırılabilir, çözüm yolları geliştirilebilir.
6. Taşımalı ortaöğretim uygulaması kapsamındaki yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere, araç sürücülerine ve
öğrenci velilerine anket uygulanarak, uygulama ile ilgili şikâyetleri, görüş ve önerileri alınabilir.
7. Değişik ders saatleri olan öğrencilerden, dersi erken biten öğrencilerin okulda tutulması için önlemler
alınabilir.
8. Liselerde öğrenci taşınması uygulaması yeniden düzenlenebilir ve özgün mevzuatına kavuşabilir.
9. Taşımalı eğitim yapan okul yöneticilerine ödenen yönetim karşılığı ek ders ücreti özendirici düzeye
çekilebilir. Nöbetçi öğretmenlere nöbet karşılığı ücret ödenebilir.
10. Öğrenci başına maliyetin, okullarına devam eden öğrencilere ödenmesi uygulaması pilot olarak denenebilir.
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MESLEKLEŞMEDEN KADROLAŞMAYA OKUL YÖNETİCİLİĞİ
SCHOOL MANAGEMENT FROM GETTİNG A PROFFESSİON TO STUFFİNG
İbrahim Kalyoncu1, Mehmet Aktin2
Özet
Günümüzde eğitim sistemi içerisinde stratejik bir yer tutan "Okul Yöneticiliği" seçimi, yetiştirilmesi, atanması ve
görevde yükselmesi bakımından sürekli tartışma konusu olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığının ve hükümetlerin değişken
politikaları bu durumun en önemli etkenlerindendir. Son çeyrek asırda neredeyse her yıla yeni bir değişikli ve düzenleme ile
girilmiştir. En etkili değişiklik 1998 yılında okul yöneticilerinin sınavla seçimini öngören düzenlemeydi. Bu düzenleme ile okul
yöneticiliğinde meslekleşme anlayışına doğru yol alındığı görüşü ağırlık kazanmış ve alanla ilgili basılı yayınların yanısıra
eğitim çalışmalarının önemli ölçüte arttığı görülmüştür. 2000 yılında değişikliğe uğrasa da alanda son 25 yılın en çok kabul
gören mevzuat metni olarak tarihteki yerini almıştır. 2002 yılında ülkemizde yaşanan iktidar değişikliği beraberinde yönetmelik
değişikliklerini de getirmiştir. 2004-2014 yıllarını içine alan on yıllık süreçte yedi kez yönetmelik değişikliğine gidilmiştir.
Çıkarılan yönetmeliklerde kendi içinde kısmi değişikliklere uğramışlardır. Bu süreçte sınavların yöntemini, kapsama alanını,
sonuçlarına göre atama biçimlerini zaman zaman değiştirilmiş hatta bazen sınavdan vazgeçilmiştir. Ancak sınavlar bu hızlı
sürece rağmen 2011 yılına kadar varlıklarını korumuştur. 2014 yılında yapılan son düzenleme ile okul yöneticiliğine geçişte
sınavlar kaldırılmış ve sınavsız puanlama yöntemiyle görevlendirme öngörülmüştür. Puanlamayı yapanların yetkinliği ve
puanlama yapanların üzerindeki politik etkiler tartışma yaratmıştır. Yaşanan süreç sonucunda okul yöneticiliği meslek olma ya
da meslekleşme anlayışından uzaklaştırılarak kadrolaşmaya dönüştürülmüştür. Böylece yeni yönetmeliğin ilk uygulaması yoğun
tartışmaları da beraberinde getirmiştir.
Bu araştırma doküman incelemesi modelinde bir çalışmadır. Araştırmada 1998 yılından beri okul yöneticiliği
alanında yapılan yasal düzenlemeler incelenmiştir. İncelemede yöneticilerin seçimi, yetiştirilmesi, atanması ve görevde
yükselmesi boyutları ele alınmıştır. Geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde okul yöneticiliğin adım adım meslekleşme hedefinden
uzaklaştığı ve bu alanda kadrolaşmaya doğru gidildiği görülmüştür. Bunda sınavın ve alanla ilgili akademik çalışmaların
belirleyici etkisinin azaltılması etkili olmuştur. Liyakat ve kariyere dayalı ölçütlerin yerine kıdeme dayalı rotasyon uygulaması,
mülakat ve objektif değerlendirmelere dayanmadan verilen belgelerin esas alınması önemli yer tutmuştur. 2014 yılında yapılan
düzenlemenin ilk çıktığı günden beri alanda yarattığı rahatsızlık uygulama sonuçlarını da tartışılır hale getirmiştir. Bu durumda
okul yöneticiliği alanında kadrolaşmanın yaşanacağı öngörüsü hakim olmuştur. Bu yeni düzenleme ile sistemin ciddi oranda
politize olduğu söylenebilir. Sonuç olarak okul yöneticiliği meslek olma hedefinden saptırılmış ve ek görev haline
dönüştürülmüştür. Uygulamalar okul içi dayanışma ve okul kültürünü zedelemesi kaçınılmazdır.
Anahtar Kelimeler: Okul yöneticiliği, okul yöneticiliğinde kadrolaşma
Abstract
In our day, the way of selecting the school principals is a strategic issue in the education system. Training,
assigning and promoting the principals have always been a matter of debate. The most important reasons of these debates are
the inconstant policies of the government and The Ministry of Education. In the last quarter century, almost every year began
with a new amendment and regulation. The most effective one was the regulation in 1998 that enabled to select the school
principals by holding an examination. It was thought that, by this regulation, school management would proceed to being a
profession so there was a significant increase in printed publications and training studies in this field. Although the regulation
underwent a change in 2000, it was the well accepted legislation of the past 25 years. In 2002, our government changed so this
brought along some regulation changes again. In ten years time, from 2004 to 2014, there were seven changes. Besides, there
were partial changes in these regulations. Within the process, they changed the method of the exam, the extent of the exam, the
assignment terms according to the exam results, and even they stopped holding the exam from time to time. Despite all these
changes in the process, the existence of the exam was obtained till 2011. With the regulation made in 2014, they abolished the
exam and they organized another point scoring system. The competence of the people giving the points and the political affects
on them sparked a debate. In the consequence of the process, school management was no longer a profession but staffing.
So,the first implementation of the amendment brought along many debates.
This study is a document research. During this research legislative regulations, made in the field of school
management since 1998, are studied. In the study, the way of selecting the school principals, training them, assigning them and
promoting them are dealt. In the past 10 years, school management has been wide of the mark of being a profession, it has
become staffing. It was a conclusion of reducing the effectiveness of the exam and academic sufficiency. Besides, they chose to
carry out buggins’s turn instead of efficiency and qualifications based on career. The outcomes of the regulation made in 2014,
has always been a matter of debate since the first day. Many people foresaw the staffing would increase as a conclusion of the
regulation. We can say, by this regulation, the system of school management becomes more political. As a result, school
management is far away from being a profession, it becomes an additional duty. It is indispensable that, these implementations
would damage the solidarity and attitudes within the school.
Key Words: School management, staffing in school management
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GİRİŞ
Son yıllarda eğitimde en çok tartışılan konulardan biri de okul yöneticilerinin seçilmesi, atanması ve
görevde yükseltilmesidir. Yöneticilerin yetiştirilmesi konusu ise bu süreçte yeterince yer bulamamıştır. Okul
yöneticilerinin mesleki çerçevesini çizen seçme, yetiştirme, atama ve görevde yükleme boyutlarının nasıl
gerçekleştirileceği yönündeki görüş ve öneriler her ne kadar bilimsel çalışmalarla ortaya konulmaya çalışılmışsa da
sistem üzerindeki politik etkiler sürekli tartışma yaratmıştır. Bu nedenle ülkemizde bilimsel kaynaklardan çok yasal
metinler belirleyici olmuştur.
Sistem ne kadar iyi işlerse enerji yitirmesi o kadar az olur (Bursalıoğlu,1998). Son on beş yılda yönetici
seçimi ve atanmasıyla ilgili değişen her yönetmelik sistemde enerji kaybına yol açmıştır. Ülkemizde 90'lı yıllarda
eğitim bilimleri alanındaki gelişmeler okul yöneticiliğinin de yeniden sorgulanmasını beraberinde getirmiştir. Lider
yönetici yetiştirme anlayışından hareketle yöneticilerin seçimi konusunda 1998 yılında ilk kez yazılı sınav
uygulaması başlatıldı. Sınav sonrası verilen eğitim okul yöneticiliğinde önemli bir adımdı. Açıkalın'a (1994) göre;
Ülkemizdeki okul yöneticilerinin eğitim yönetimi konusunda hizmet öncesi bir eğitimden geçmemiş olmaları,
onların uzmanlık gücünü kullanmalarını büyük ölçüde sınırlandırmaktadır. Ancak ne var ki 2000'li yıllarda hizmet
öncesini bırakı; hizmet içinde bile okul yöneticilerinin yetiştirilmeleri konusunda ciddi bir uygulama
gerçekleştirilmemiştir.
Sürekli değişen yönetmelikler ve getirdiği koşullar okul yöneticilerini atanma ve görev yeri değişikliği
konusunda huzursuz etmektedir. Bir yönetmelik koşullarına göre hatırı sayılı puana sahip olan yönetici ya da
yönetici adayı değiştirilen başka bir yönetmelik hükümlerine göre elde ettiği kazanımları kaybetmektedir. Tutarsız
uygulamalar vizyoner lider yetiştirme anlayışını ortadan kaldırmakta ve okul yöneticilerinin gelişimlerine zarar
vermektedir.
Ülkemizde bugün gelinen noktada okul yöneticilerinin seçimi, yetiştirilmesi, atanması ve görevde
yükselmesi konusunun bilimsel bir sisteme bağlanması geleceğin lider yöneticilerini ve çağdaş okullarını
oluşturmak için artık zorunluluk haline gelmiştir.
Araştırmanın amacı
Bu çalışmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığının 1998-2014 yılları arasında çıkardığı alanla ilgili
yönetmelikleri inceleyerek; okul yöneticilerinin seçimi, yetiştirilmesi, atanması ve görevde yükselmesi bakımından
okul yöneticiliğinin yakın tarihinin bir analizini yapmaktır. Bu amaç çerçevesinde çalışmada şu sorulara yanıt
aranmıştır:
1- Son on beş yıllık zaman diliminde okul yöneticilerinin seçimi nasıl yapılmıştır?
2- Son on beş yıllık zaman diliminde okul yöneticilerinin yetiştirilmesi nasıl yapılmıştır?
3- Son on beş yıllık zaman diliminde okul yöneticilerinin atanması ve görevde yükselmesi nasıl
yapılmıştır?
4- Okul yöneticilerinin seçimi, yetiştirilmesi, atanması ve görevde yükselmesinde politik etkiler var mıdır?
YÖNTEM
Araştırma modeli
Araştırma doküman (belge) incelemesi modelinde bir çalışmadır. Yıldırım ve Şimşek'e göre (2005),
"Herhangi bir kurumu çalışmak isteyen araştırmacı resmi belgeler, kurum içi yazılı kural ve yönergeler doküman
analizine konu olabilir." Yine, kamu kayıtları, süregelen toplumsal kayıtlardır (Merriam, 2009/2013). Araştırmada
1998-2014 yılları arasında Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan ve yürürlüğe konan "okul yöneticilerinin seçimi,
yetiştirilmesi, atanması ve görevde yükselmesi"ni kapsayan yönetmelik metinleri ve yapılan değişiklikler
incelenmiştir. Yönetmeliklerin incelenmesiyle Türk eğitim sistemi içerisinde siyasi erkler tarafından son on beş
yılda çizilen yol haritası irdelenmeye çalışılmıştır.
Evren ve Örneklem
Araştırma evrenini 1998-2014 yılları arasında Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan ve Resmi Gazete'de
yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik metni ve bu yönetmelik metinlerine ilişkin değişiklikler oluşturmaktadır.
Araştırmanın kapsamı dahilindeki yıllarda 8 yönetmelik çıkarılmış ve bunlara bağlı olarak 11 değişiklik yapılmıştır.
Çıkarılan yönetmeliklerin ve yapılan değişikliklerin tümü Tablo 1'de gösterilmiş ve örneklem olarak alınmıştır.
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Tablo 1. Araştırma Kapsamınadaki Yönetmelikler ve Yapılan Değişiklikleri Gösterir Tablo
Resmi Gazete'nin
Sıra
No
Tarihi
Sayısı
1
23 Eylül 1998
23472
1/1
30 Kasım 2000
24246
2
11 Ocak 2004
25343
2/1
2 Aralık 2004
25658
2/2
4 Mart 2006
26098
3
13 Nisan 2007
26492
4
24 Nisan 2008
26856
4/1
8 Ağustos 2008
26961
4/2
15 Ekim 2008
27025
5
13 Ağustos 2009
27318
5/1
29 Ağustos 2009
27334
5/2
10 Eylül 2009
27345
5/3
15 Mayıs 2010
27582
5/4
9 Ekim 2010
27724
5/5
09 Ağustos 2011
28020
5/6
21 Temmuz 2012
28360
6
28 Şubat 2013
28573
7
4 Ağustos 2013
28728
8
10 Haziran 2014
29026

Yayın Nedeni
Yeni
Değişiklik
Yeni
Değişiklik
Değişiklik
Yeni
Yeni
Değişiklik
Değişiklik
Yeni
Değişiklik
Değişiklik
Değişiklik
Değişiklik
Değişiklik
Değişiklik
Yeni
Yeni
Yeni

Verilerin toplanması ve çözümlenmesi
Araştırma verileri Resmi Gazete'nin internet sayfasındaki arşiv taranarak elde edilmiştir. Verileri analizi ile
ilgili kategoriler geliştirilmiştir. Kategoriler çerçevesinde içerik analizi yapılarak veriler araştırmaya konu olan
belgelerin yayım tarihi sırasına göre düzenlenmiştir. Kategoriler dört ana boyuttan oluşturulmuştur. Bu boyutlar;
yöneticilerin seçimi, yetiştirilmesi, atanması ve görevde yükselmesi boyutlarıdır. İnceleme sonucunda belirlenen
kategorilerin kapsamı dışında elde edilen dikkate değer bulgular ayrıca yorumlanmıştır. İçerik analizleri sonucunda
elde edilen bulguların bir kısmı tablolaştırılmaya çalışılmıştır.
BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde, dokümanların (belgelerin) incelenmesi ve analizleri sonucu elde edilen bulgular ve bu
bulguların yorumları yer almaktadır.
Okul yöneticilerinin seçimi
1998 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan 8 yönetmelik ve bu yönetmeliklerde yapılan 11
değişiklik incelenerek aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
Tablo 2. Yönetmeliklere Göre Okul Yöneticisi Seçme Yöntemleri
Sıra No
Yönetmelik Tarihi
Yönetici Seçme Yöntemi

Yazılı Sınav (Müdür için)

Hizmetiçi Eğitim
1
23 Eylül 1998

Yazılı Sınav (hizmetiçi eğitim sonrası)

Yönetici Değerlendirme Ölçeği

Yönetici Değerlendirme Ölçeği (en yüksek puanlı 5 aday sözlü sınava çağrılır)

Sözlü Sınav (en yüksek puanlı aday atanır.)
2
11 Ocak 2004

02/12/2004 tarihli değişiklikle mülakkatta en yüksek puanlı 5 aday sıralanarak Makama
sunulur.

Sınav (Müdür Yardımcıları için)
3
13 Nisan 2007

Atamayla
4
24 Nisan 2008

Yönetici Değerlendirme Ölçeği (en yüksek puanlı atanır)

Yazılı Sınav (Müdür ve Müdür Yardımcıları için ayrı ayrı)
5
13 Ağustos 2009

Yönetici Değerlendirme Ölçeği (yönetici değerlendirme ölçeğinde daha sonra iki kez
değişiklik yapıldı.)

Yazılı Sınav (Müdür için)
6
28 Şubat 2013

Yönetici Değerlendirme Ölçeği

Sözlü Sınav (en yüksek puana sahip olan 3 aday Makama sunulur ve biri atanır)

Yazılı Sınav (Müdür ve Müdür Yardımcıları için ayrı ayrı)
7
4 Ağustos 2013

Sözlü Sınav

Yönetici Değerlendirme Ölçeği

Görev Süresi Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri için Değerlendirme Formu
8
10 Haziran 2014

Sözlü Sınav

Değerlendirme Formu
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Tablo 2'de yer alan okul yöneticisi seçme yöntemlerinin analizi incelendiğinde her yönetmelik
değişikliğinde okul yöneticilerinin seçimi için farklı yönetemler uygulandığı görülmektedir. 1998 yılında okul
müdürlerinin seçiminde yazılı sınav uygulaması başlatılmıştır. Yazılı sınavda başarılı olanlar en az 120 saatlik
hizmetiçi eğitimden geçirilerek tekrar sınava tabi tutulmuşlardır. 2004 yönetmeliğiyle yazılı sınav uygulaması
müdür yardımcılığı düzeyinde gerçekleştirilmiş, okul müdürleri ise sözlü sınavla seçilmiştir. Ancak 2004 yılında
aynı yönetmelikte değişikliğe gidilerek sözlü sınav sonucunda en çok puanla değerlendirilen beş aday makam
onayına sunularak atamaya yetkili amirin takdirine bırakılmıştır. Ayrıca yazılı sınav sonrası hizmetiçi eğitim
kaldırılmıştır. 2007 ve 2008 yönetmelikleriyle yazılı sınav tamamen kaldırılmış ve okul yönetici atamaları 2007'de
hiç bir puanlamaya tabi tutulmadan adayların başvurusu ya da milli eğitim müdürlerinin uygun görmesiyle valilik
tarafından atanması yapılmıştır. Bu konu döneminde yoğun tartışmaları bereberinde getirmiş ve yargı kararları ile
iptaller gerçekleşmiştir. 2008 yılında ise yönetmelik ekinde yayımlanan "Yönetici Değerlendirme Formu"nda
belirlenen ölçütlere göre yönetici seçimi yapılmıştır. 2009 yönetmeliğiyle yazılı sınav hem müdürler için hem de
müdür yardımcıları için tekrar okul yönetici seçme yöntemi olarak uygulamaya konulmuştur. 2009 yönetmeliği
ekinde yayımlanan ve yazılı sınav sonuçlarınında etkili olduğu "Yönetici Değerlendirme Formu" sonradan iki kez
değişikliğe uğramıştır. 2013 yılında art arda yayımlanan iki yönetmelikten ilki yazılı sınavı sadece müdürler için
uygun görürken hiç uygulanma zemini bulmadan yargı kararıyla iptal edilmiş ve beş ay sonra yayımlanan ikincisi
müdür ve müdür yardımcıları için ayrı ayrı sınav uygulamasını öngörmüştür. Son olarak 10 Haziran 2014 tarihinde
yürürlüğe giren yönetmelikle yönetici seçiminde görevde olanlar için "Değerlendirme Formu" kullanılmıştır.
Formda yer alan ölçütler doğrultusunda puanlama yapılmıştır. Değerlendirme yetkisi olanlar ve değerlendirme
oranları Tablo 3'de gösterilmiştir.
Tablo 3. 2014 Yönetmeliğine Göre Görevdeki Okul YöneticisininDeğerlendirilmesi
Sıra No

Verilebilecek
En Yüksek Puan

Değerlendiricinin Görevi/Ünvanı

1

İlçe Milli Eğitim Müdürü

25

2

İnsan Kaynaklarından Sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

20

3

15

5

Değerlendirilecek Eğitim Kurumundan Sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Eğitim Kurumundaki En Kıdemli Öğretmen ile Kıdemi En Az Olan Öğretmenin
Değerlendirmesi (Aritmetik Ortalaması)
Öğretmenler Kurulunca Seçilecek İki Öğretmenin Değerlendirmesi (Aritmetik Ortalaması)

6

Okul Aile Birliği Başkanı ve Başkan Yardımcısının Değerlendirmesi (Aritmetik Ortalaması)

10

7

Öğrenci Meclisi Başkanının Değerlendirilmesi

10

TOPLAM DEĞERLENDİRME PUANI

100

4

10
10

Değerlendirmede başarı sınırı olarak 75 puan öngörülmüştür. Ancak değerlendirmenin ağırlıklı kısmını
(%60) ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri oluşturmaktadır. Hatta (%25)'lik değerlendirme payına sahip olan ilçe
milli eğitim müdürleri neredeyse okul yöneticisi atamada tek yetkili konumunda bulunmaktadır. Aynı yönetmelikte
önceden kazanılmış haklar yok sayılarak mevcut okul yöneticilerin önemli bir kısmının yöneticilik görevi üzerinden
alınmıştır. İlk kez yöneticilikte görevlendirilecekler için ise yeniden sözlü sınav uygulaması getirilmiştir.
Tablo 4. Yazılı Sınavlarda Konu Dağılımı
Yazılı Sınav Konuları
Yazılı Sınav Puan Barajı
Türkçe-Kompozisyon
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Anayasa
Mevzuat-Eğitim Yönetimi Eğitim sistemi
Mevzuat(3)
Yönetim(3)
Genel Kültür
TOPLAM

1998
(%)
70

2004(1)
(%)
70

2006(1)
(%)
70

2009
(%)
60(2)

Şub. 2013
(%)
70

Ağu. 2013
(%)
70

30
20
50
-

20
15
35
15
15

25
15
15
25
20

10
65
25
-

10
65
25
-

10
2
45
35
8

100

100

100

100

100

100

(1) Yazılı sınav müdür yardımcıları için yapılmıştır.
(2) 2010 yılında yapılan değişiklikle baraj 70'e çıkarılmıştır.
(3) Yönetmeliklerde ayrı başlıklar halinde verilen alanla ilgili konular tek başlık altına toplanmıştır .

Tablo 4'te 1998 yılından beri atanan yöneticilerin seçiminde önemli yer tutan yazılı sınavların konu
analizleri yer almaktadır. Buna göre sınavlarda mevzuat konularına oldukça fazla ağırlık verildiği görülmektedir.
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1998 yönetmeliğinde yönetim ve mevzuat konuları aynı başlık altında toplanmışken; diğer yönetmeliklerde ise ayrı
sınıflandırılmıştır. Anayasa yazılı sınav kapsamına 2004 yönetmeliğinde 2006 yılında yapılan değişikliklere
girmiştir. Özellikle yazılı sınav konularının kapsamı 2009'dan sonra önemli değişikliklere uğramıştır. Sınavlarda 70
olan puan barajı sadece 2009 yılında 60'a düşürülmüştür.
1998 yönetmeliğinde yazılı sınavda başarılı olanlara verilen hizmetiçi eğitim sonrası yapılan değerlendirme
sınavında da başarılı olmak için en az 70 puan alma koşulu getirilmiştir. Ayrıca değerlendirme sınavında alınan
puana göre 70-74 arası puan alan adaylar (C) tipi eğitim kurumu müdürlüğüne, 75-79 arası puan alan adaylar (B) tipi
eğitim kurumu müdürlüğüne ve 80-100 arası puan alan adaylar (A) tipi eğitim kurumu müdürlüğüne
başvurabilecekleri belirtilmiştir.
Mevzuat konularının yazılı sınavlarda ağırlık kazanması yönetici seçiminde statik bir anlayışın
benimsendiğinin göstergesi olduğu söylenebilir.
Yönetmeliklerin ve değişikliklerinin incelenmesi sonucu elde edilen bulgulardan da görüldüğü gibi
özellikle 2004 yılından sonra yasal mevzuatta okul yönetici seçiminde istikrar sağlanamamıştır. Çıkarılan
yönetmelikler zaman zaman alanda ve kamuoyunda tartışma yaratacak uygulamaları beraberinde getirmiştir. Okul
yöneticilerinin seçiminde sözlü sınav uygulamaları daima tartışma yaratmış ve oluşturulan sınav komisyonlarının
niteliği nesnel olmayan değerlendirmelere yol açabileceği kuşkusu oluşturmuştur.
Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi
Araştırma kapsamını oluşturan yasal belgelerin incelenmesi sonucu yönetici yetiştirme konusunda sadece
1998 yılında yayımlanan yönetmelikte yönetici seçiminde uygulanan yazılı sınav sonrasında başarılı olanlar için en
az 120 saatlik hizmetiçi eğitim öngörülmüştür. Ancak eğitim konuları yönetmelikte belirtilmemiştir. Milli Eğitim
Bakanlığı 1999 ve 2000 yıllarında gerçekleştirdiği yönetici adayı hizmetiçi eğitim çalışmalarında üniversitelerle
işbirliğine gitmiştir. 2000 yılından sonraki uygulamalarda ise Bakanlık çalışmaları kendi bünyesinde yürütmüştür.
2004 ve daha sonraki yönetmeliklerde yönetici yetiştirme konusunda her hangi bir planlama ve uygulamaya
yer verilmemiştir. Ancak zaman zaman Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlükleri kısa süreli seminer ve
kurslarla işbaşında eğitim çalışmalarında bulunmuşlardır.
Görüldüğü gibi özellikle 2004 yılından sonra Milli Eğitim Bakanlığı sadece yönetici seçme ve atamayla
ilgili uygulamalara yer vermiştir. Yöneticilerini yetiştirilmesi konusunda ise önemli bir çalışma yapılmamıştır.
Okul yöneticilerinin atanması ve görevde yükselmesi
Okul yöneticlerinin atanmasında 1998-2014 yılları arasında kullanılan "Yönetici Değerlendirme
Form"larında yazılı ve sözlü sınav puanlarının yanısıra 1998-2014 yılları arasında eğitim, kıdem, sicil puanı, ödül,
ceza, bilimsel araştırmalar ve takdir puanı etkili olmuştur. Ancak sürekli değişen yönetmelikler sık sık bu ölçütlerde
de değişikliğe yol açmıştır.
Dikkat çekilmesi gereken en önemli noktalardan biri de kısa zaman aralıklarında değişen yönetmeliklerin
neredeyse tamamı okul yöneticisi seçimindeki ölçütlerde değişikliğe neden olmasıdır.
Yüksek lisansa, doktora eğitimine, başarı belgelerine verilen puanların değerlerinde zaman zaman
farklılıklar olsa da sistem içerisindeki varlıklarını sürekli korumuşlardır. Değerlendirme komisyonunun yetkisinde
olan "takdir puanı"na 2006 yılından sonra verilmemiş ve bu alandaki en tartışmalı konulardan biri ortadan
kaldırmıştır. Yönetici atamada önemli ağırlığı olan sicil puanlarının 2009 yılında kaldırılması yine tartışılan bir
konuyu sonlandırmıştır. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe verilen puanlarda 2006-2013 yılları arasında
yapılan atama ve görevde yükselmelerde etkili olmuştur. Ancak 2014 yılında uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik
için verilen puanlar eşitliğe aykırı bulunarak Danıştay tarafından iptal edilmiştir.
2004 yılından sonra hizmetiçi eğitim etkinliklerine puan verilmezken; aynı tarihten sonra cezalar dikkate
alınarak eksi (-) puanla değerlendirilmiştir. Bu durum kişisel gelişimi ve yönetici eğitimini olumsuz etkilemiştir.
Lider okul yöneticisi yetiştirme anlayışı zedelenmiş ve klasik yönetici yetiştirme anlayışına doğru adım atılmıştır.
Ayrıca kıdemin atama ölçütü olarak değerlendirilmesinde sürekli değişikliğe gidilerek tutarsız bir tutum
sergilenmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığının 2014 yılına gelinceye kadar 1998 yılından beri çıkardığı yönetmeliklerin ekinde
"Kurum Tipleri Tespit Formu" yayınlanmıştır. Bu forma göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlar fiziki
şartları ağırlıklı olmak üzere, öğrenci sayısı, öğretmen ve personel sayısı, öğretim şekli ve okulun/kurumun
bulunduğu yerin nüfusu gibi ölçütler dikkate alınarak fiziki ve insan kaynağına göre büyükten küçüğe doğru (A),
(B), (C) olmak üzere üç tipe ayrılmıştır. Ancak "Kurum Tipleri Tespit Formu" ölçütleri de neredeyse her yönetmelik
değişiminde değişikliğe uğramıştır.
Her ne kadar okul ve kurumlar arasında bir basamaklandırma yapılmışsa da görevde yükselme konusunda
etkili olmadığı süregelen uygulamalardan anlaşılmaktadır. Örnek olarak 1998 yönetmeliğinde sınav puanlarına göre
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kurum tiplerine göre atama yapılmıştır. Hiç yöneticilik deneyimi olmayan yönetici adayı (A) tipi bir okula/ kuruma
yönetici atanabilmesi için hizmetiçi eğitim sonrası yapılan yazılı sınavdan 80'in üzerinde puan alması yeterli
görülmüştür. Daha sonraki yıllarda üst kurum tipine yönetici olmak için alt tipteki çalışma süresinin tamamlanması
yeterli görülmüştür. 2014 yılında yayımlanan yönetmelikle kurum tiplerinin atamalardaki etkinliği tamamen ortadan
kaldırılmıştır.
Son on beş yılda bunca yönetmelik değişikliğine rağmen görevde yükselme konusunda etkili bir
uygulamanın yapıldığından söz edilemediği gibi her yeni uygulama görevde yükselme yerine görev değişikliği
anlayışını getirmiştir. Buna örnek olarak son yıllarda sıkça uygulanan yönetici rotasyonları gösterilebilir.
Görev yerini isteğe bağlı değiştirmek isteyen yöneticiler için yönetmeliklerde bazen iki bazen de üç yıl
çalışma koşulu getirildiği görülmektedir. Ancak rotasyon uygulamasıyla isteğe bağlı görev yeri değişikliklerinin
yanında zorunlu görev yeri değişikliğine gidilmiştir. Tablo 6'da rotasyon uygulamasıyla yapılan zorunlu görev yeri
değişikliklerinin süreleri yer almaktadır.
Tablo 5. Yönetmeliklerde Rotasyon (Zorunlu Yer Değiştirme) Süreleri
Okulda Çalışma Süresi
Müdür

2000

2006

2009

2010

Şub.
2013

Ağu.
2013

2014

8 yıl

5 yıl

5 yıl

5 yıl

8 yıl

6 yıl

4+4 yıl(2)

8 yıl

8 yıl

6 yıl

4+4 yıl(2)

(1)

Müdür Yardımcısı
(1) İdare gerek görürse değiştirebilir.
(2) İkinci dört yıl için yöneticinin değerlendirme sonucu yeterli puan alması gerekir.

2000 yılında yapılan değişiklikle ilk kez süreye bağlı görev yeri değişikliği yönetmelikte yer almıştır. Sekiz
yıl olarak belirtilen süre sonunda görev yeri değişikliği idarenin tasarrufuna bırakılmıştır. Süreye bağlı görev yeri
değişikliklerinde "zorunlu" ifadesi 2006 yılındaki yönetmelik değişikliğinde ilk kez ifade edilmiştir. 2013 yılında
yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle önce sekiz yıla çıkarılmış ve beş ay gibi kısa bir zaman sonra altı yıla
indirilmiştir. Yürürlükte olan son yönetmelikte ise aynı kurumda (4+4) şeklinde en fazla sekiz yıl kalınabileceği
biçiminde yer almıştır. Müdür yardımcıları da 2010 yılında zorunlu yer değiştirme kapsamına alınmıştır.
1998'den 2013 yılına kadarki tüm yönetmeliklerde yer alan "Temel İlkeler" bölümünde yöneticiliğe
atanacaklarda "liyakat" ve "kariyer" kavramlarına vurgu yapılmaktadır. Ancak 2013 ve daha sonra yayımlanan
yönetmeliklerde temel ilkeler bölümü kaldırılmış; "liyakat" ve "kariyer" ifadelerine yer verilmemiştir.
Yönetmeliklerde görevde yükselme konusunda göze çarpan en dikkate değer vurgu 1998 yönetmeliğinin
"Temel İlkeler" başlığı altındaki 5. maddesinde yapılmaktadır. Burada; "Atama, yükselme ve yer değiştirmede görev
tanımına uygunluk; kariyer, liyakat, sicil, meslek içi eğitim ve kıdemi gözetmek," ve "Yöneticilikte kariyer imkanı
sağlamak geliştirmek," ifadeleri yer almaktadır.
İncelenen yönetmeliklerde dikkat çeken bir noktada "Amaç" maddesinde yapılan değişikliklerdir. 1998
yönetmeliğinin amaç maddesinde aynı yönetmeliğin "Temel İlkeler" başlığı altındaki gibi "liyakat" ve "kariyer"
kavramları yer almaktadır. Ancak daha sonra yayımlanan hiç bir yönetmeliğin "Amaç" maddesinde bu kavramlara
değinilmemiştir. 2007 ve daha sonraki yönetmeliklerin "Amaç" maddesinde ise yöneticilik "ikinci" görev olarak
tanımlanmıştır. Bu kavram aslında yasal mevzuatta okul yöneticiliği için "görevde yükselme" olgusunun ortadan
kalktığının bir göstergesi olarak söylenebilir.
Görevde yükselmenin göz ardı edildiği ve zorunlu yer değiştirme uygulamasının ısrarla uygulandığı
ülkemizde okulların gelecekteki en temel sorunlarından birinin "etkili ve tüm paydaşlarla paylaşılabilir kurum
kültürü" oluşturmanın zorluğu olacağı görülmektedir. Bir başka sorunda yöneticilerin etkili ve adil görevde
yükselme ilkelerinin yerleşmediği sistemde mesleki gelişimlerini tam anlamıyla gerçekleştiremeyeceklerdir.
Okul yöneticilerinin üzerinde politik etkiler
Araştırma kapsamında son on beş yılda Milli Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konan "Eğitim Kurumları
Yöneticilerini Atama ve Yer Değiştirmeye İlişkin Yönetmelik"ler incelenmiştir. 8 yönetmelik ve bunlara bağlı 11
değişikliği içeren belgeler analiz edilmiştir. 1 yönetmelik ve ona bağlı 1 değişiklik 1998-2002 yıllarına arasındaki
koalisyon hükümeti zamanında yapılmıştır. Bu dönemde milli eğitimde üç bakan görev almıştır. Diğer 7 yönetmelik
ve bunlara bağlı 10 değişiklik 2002-2014 yılları arasında yer alan aynı partinin farklı hükümetleri döneminde
gerçekleştirilmiştir. Beş bakanın görev yaptığı bu dönemde okul yöneticisi atama ve yer değiştirme anlayışında sık
sık değişikliklere gidilmiştir.
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Sistemdeki politik etki tartışmaları 2004 yılında yazılı sınavın kaldırılması ve sözlü sınavın getirilmesiyle
başlamıştır. 2009 yılında sözlü sınavın kaldırılmasıyla tartışmalar sonlanmışsa da 2013 yılında tekrar sistemdeki
yerini almıştır.
10 Haziran 2014 tarihinde yayımlanan ve halen yürürlükte olan yönetmeliğin uygulanması sonucu yaklaşık
7 bin okul müdürünün görevden alınması tartışmaları daha da arttırmıştır. Özellikle değerlendirme sürecinde
yaşananlar ve değerlendirme yapan milli eğitim yöneticileri üzerindeki spekülasyonlar tartışmaların odağını
oluşturmaktadır. Dikkat çeken bir nokta ise değerlendirme sürecine katılan öğretmen, öğrenci ve okul aile birliği
temsilcilerinin değerlendirme yapan milli eğitim yöneticileri gibi tepki almamalarıdır. Bu durumun milli eğitim
yöneticilerinin politik tercihlerinin değerlendirme sürecine yansıttıkları şeklinde yorumlanabilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma bulgularına göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.


















Milli Eğitim Bakanlığı okul yöneticilerinin seçilmesi, atanması ve görevde yükseltilmesi konusunda sürekli
mevzuat değişikliklerine gitmiştir. Bu kararsızlık okul yöneticiliğinin meslekleşmesi önünde sorun
oluşturmaktadır.
1998'den 2014'e gelinceye kadar çıkarılan 8 yönetmelik ve bunlar üzerinde yapılan 11 değişiklik okul
yöneticilerinin vizyoner bakışlarını olumsuz etkilemiştir.
Yönetici seçme ve atama sürecinde oluşturulan ölçütler ve sözlü sınavlar tartışılmaktadır.
Yazılı sınavların içeriklerinin önemli bir kısmı (yaklaşık 3/5'ü) mevzuata ayrılmıştır.
1998 yönetmeliği dışındaki yönetmeliklerde okul yöneticilerinin atanma öncesi ve işbaşında eğitimleri
konusunda her hangi bir uygulamaya yer verilmemiştir.
Yöneticilerin liyakat ve kariyer esaslarına göre seçilmeleri anlayışı 2013 yılında yönetmelikten
çıkarılmıştır.
Görevde yükselme yerine görev yeri değişikliği benimsenmiştir.
2006 yılından sonraki yönetmeliklerde zorunlu yer değiştirme uygulamasına yer verilmiştir.
2008 ve daha sonraki yıllarda yayımlanan yönetmeliklerde okul yöneticiliği ikinci görev olarak
tanımlanmıştır.
10 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin getirdiği uygulamalar ve sonuçları sistem
içerisinde önemli rahatsızlıklar yaratmıştır.
Sistem içerisindeki sübjektif ölçütler ve değerlendirmeler alanda politik gerekçelere dayandırılarak
eleştirilmektedir.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu öneriler getirilmiştir.
Okul yöneticilerinin seçimi, yetiştirilmesi, atanması ve görevde yükselmesi konusunda eğitim ve yönetim
biliminin ışığında etkili ve adil bir sistem oluşturulmalıdır.
Okul yöneticilerinin yetiştirilmeleri için çalışmalar yapılmalı ve meslek alanına dönüştürülmelidir.
Okul yöneticisi seçiminde politik tercihlere neden olduğu gerekçesiyle sözlü sınavlar kaldırılmalıdır.
Kurum tipleri yeniden belirlenmeli ve okul yöneticileri kurum tiplerine göre görevde yükseltilmelidir.
Sistem üzerinde yönetmeliklerin sağladığı politik etkiler kaldırılmalıdır.
Yoğun eleştiri, tartışma ve rahatsızlıkları beraberinde getiren 10 Haziran 2014 yönetmeliği uygulamaları
ile birlikte yürürlükten kaldırılmalıdır.
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FACTOR STRUCTURE OF THE BIOMOTOR SPACE OF THE FOURTH-GRADE FEMALE
STUDENTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Bujar Saiti1, Agon Saiti2
INTRODUCTION
Education, health and socialization of the students are the three main pillars of the regular physical education
classes. Starting with these prominent values, the relevant education factors in the Republic of Macedonia realize the
syllabus with three classes per week for the primary school students.
The determination of the biomotor structure of movement of the students plays an important role in the
implementation of the instructional content. In essence, this is a complex issue. However, based on scientific
knowledge concerning the biomotor structure, the teacher can make greater or lesser transformations and
adjustments of the physical exercises in terms of intensity, character and duration, for the entire class or for
particular individuals.
A basic element for the distribution and implementation of the structures for physical exercise in the education
process in the schools is to determine whether some of the basic muscle abilities: strength, speed, flexibility or
coordination with balance are predominant in the structure of the motor abilities.
Our main motive was to determine the biomotor structure of the fourth-grade female students in the Republic of
Macedonia. At the same time, this research may be used for comparative analyses with similar researches in the
Republic of Macedonia and abroad.
METHOD OF WORK
This research covered a total of 182 fourth-grade students, from some primary schools in the Republic of
Macedonia, who regularly attended physical education classes.
With the goal to make the research representative for the entire country, we performed measurements in eight
primary schools in different regions of our country: Tetovo, Debar, Kicevo, Bitola, Strumica, Kocani, Veles and
Kumanovo.
The factor structure was researched with the following eight biomotor tests: dynamometry with the better hand
(dpr), running 5x10 (5x10), pull up (viz), sit-ups (ptt), tapping with the preferred hand (tpr), standing long jump
(sdm), forward bend on bench (dpk) and the balance test (rzo).
The results were processed both with descriptive statistics and with the method of factor analysis. The factorization
of the matrix was done with the use of the Hoteling’s method of main components. We used the Kaiser-Gutman’s
criterion to determine the number of significant main components which have values of the characteristic roots
(Lambda) equal or greater than 1.00.
As a precondition to justify the use of the factor analysis we applied the Kaises-Majer-Olkin’s measure sampling
adequacy and the Bartlett’s T-test for sphericity.
The interrelation of all used motor variables was determined by intercorrelation.
RESULTS AND DISCUSSION
From the acquired basic statistical parameters, greatest variability is found in the test for assessing the static force of
the muscle of the arms and the shoulder girdle (viz). The heterogeneous results indicate that this test is very difficult
for the female students covered by the research.
The female students had the lowest coefficient of variability, i.e. greatest homogeneity in the test for fast and agile
running (5x10).
The results of correlation have low values of interdependence of the motor variables. By observing Table No.1 we
can notice somewhat greater correlation that exists between the variables for assessing the explosive force of the leg
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muscles with the dynamic force of the abdomen muscles (sdm – ptt 0.40) and between the variables for assessing the
dynamic force of the abdomen muscles and the static force of the arms and shoulder girdle muscles (ptt – viz 0.44).

Table No.1. Matrix of Intercorrelation
1

2

3

4

5

6

7

DPR

1,000

TPR

-,094

1,000

DPK

,105

-,090

1,000

SDM

-,011

-,185

,221

1,000

PTT

-,055

-,257

,182

,402

1,000

VIZ

-,043

-,197

,105

,362

,436

1,000

5x10

-,083

,151

-,078

-,304

-,199

-,180

1,000

RZO

,145

-,205

,174

,131

,217

,214

-,240

8

1,000

Table No.2 shows that the two conditions required by the factor analysis are met - the Kaiser-Majer-Olkin’s
measure sampling adequacy and the Bartlett’s T-test for sphericity
Table No.2 KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,731
Approx. Chi-Square

158,748

df

28

Sig.

,000

The explanation of the total variance presented in Table No.3, shows us that only two factors have a value of
Lambda higher than 1, and they explain 44.31% of the variability. The first factor explains 25.1% and the second
factor explains 19.2%. The third factor has a Lambda of 0.94 and is at the verge of acceptance. It explains 11.8% of
the variability.
Table No.3 Explanation of the Total Variance
Initial Eigen values

Compon.

Total % of Variance Cumulative %

Extraction Sums of Squared
Loadings

Total

% of
Variance

Cumulative
%

Rotation Sums of Squared Loadings

Total % of Variance

Cumulative
%

DPR

2,357

29,458

29,458

2,357

29,458

29,458

2,011

25,143

25,143

TPR

1,188

14,855

44,313

1,188

14,855

44,313

1,534

19,171

44,313

DPK

,942

11,769

56,082

SDM

,883

11,034

67,116
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PTT

,796

9,951

77,068

VIZ

,749

9,363

86,430

5x10

,548

6,851

93,282

RZO

,537

6,718

100,000

Table No.4 A Factor Matrix for Fourth-Grade Female Students
FACMAT

VARIMAX

Variables

F1

F2

h2

F1

F2

DPR

9,506E-02

,804

,655

-,357

,726

TPR

-,493

-,173

,273

-,319

-,413

DPK

,394

,268

,227

,185

,439

SDM

,685

-,225

,519

,697

,183

PTT

,716

-,290

,596

,758

,146

VIZ

,661

-,317

,537

,727

9,301E-02

5х10

-,520

-,170

,299

-,344

-,425

RZO

,512

,421

,439

,201

,631

The results of the first factor of the unrotated matrix (Table No.4) show us that all motor tests have higher values
than the second test, and because of this, this factor may be called a general motor factor.
The results of the rotated matrix showed us that in the forming of the first factor, ptt, viz, and sdm are tests with
highest saturations.
It may be called a factor of static and explosive force due to the structure of the variables which have the greatest
share in its forming.
The tests for assessment of the static force of the hand (dpr), the flexibility of the body (dpk) and the balance test
(rzo) have the greatest contribution in the forming of the second factor. A representative of the first factor with
greatest cumulation is the test for assessing the explosive force of the abdomen muscles (ptt) with 0.59, whereas for
the second factor, it is the test for assessing the hand muscles’ force with 0.59.
Table No.5 Correlation of Factors
Component

1

2

1

1,000

,268

2

,268

1,000

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.
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CONCLUSION
The research of transversal character that we carried out on a sample of 182 fourth-grade female students in eight
primary schools in the Republic of Macedonia had the goal to determine the factor structure of the biomotor space of
the research sample through eight biomotor tests. We made the following conclusions on the basis of the results:
- We noticed a middle level of homogeneity in most of the tests. Only the test for fast and agile running (5x10) is
characterized by a high level of homogeneity. The test for assessing the static force of the arm muscles and the
shoulder girdle (viz) has a high percentage of heterogeneity.
- The correlation results show low values of interrelation of the motor variables.
- The results of the factor analysis for fourth-grade female students from IV grade allowed us to conclude that there
are only two factors with Lambda higher than 1 in the explanation of the total variance. These factors explain
44.31% of the variability in the cumulative variance, whereas the other 65.69% are unexplained.
- Only two factors stood out from the rotated matrix, the first with saturations in the tests: ptt, viz, and sdm. From
the structure of the variables, which have greatest contribution in its forming, it may be called a factor of the static
and explosive force of the extremities. The tests for assessing the static force of the hand, the flexibility of the body
and the balance test (dpr, dpk, and rzo) have the greatest contribution in the forming of the second factor.
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2013 MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINA GÖRE ÇOCUKLARIN GELİŞİM
ÖZELLİKLERİ, GELİŞİM TAKİP VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
EVALUATİON OF TEACHERS' OPİNİONSON THE DEVELOPMENTAL
CHARACTERİSTİCS OF CHİLDREN, DEVELOPMENT MONİTORİNG AND ASSESSİNG
ACCORDİNG TO 2013 MİNİSTRY OF EDUCATİON PRE-SCHOOL EDUCATİON
PROGRAM
Gülden Uyanık Balat1, Funda Önal2, Nesibe Nur Alhan3
Özet
Bu araştırmanın amacı; okul öncesi öğretmenlerin 2013 yılında güncellenen Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim
Programı’ na göre çocukların gelişim özellikleri, gelişim takip ve değerlendirmeye yönelik görüşlerinin
değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu; 2013-2014 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinde Anadolu ve Avrupa
Yakası’ ndaki 14 ilçede bulunan 67 okulda görev yapmakta olan 287 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada
betimsel tarama modeli kullanılmış, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan “Okul Öncesi
Çocukların Gelişim Özellikleri, Gelişim Takip ve Değerlendirmeye Yönelik Öğretmen Görüşleri Değerlendirme Formu”
kullanılmıştır. Formun test-tekrar test güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin büyük
çoğunluğu programda yer alan 36-48, 48-60 ve 60-72 aylık çocukların gelişim özelliklerine ve öz-bakım becerilerine ait
maddelerin yeterince açık ve anlaşılır olduğunu, programda yer alan gelişim formları ile çocukları değerlendirebildiklerini,
günlük eğitim sürecinin ve etkinliklerinin değerlendirilmesini yapabildiklerini düşünmektedirler; ancak öğretmenlerin %10
gibi azımsanamayacak bir grubu değerlendirme sürecinde “ betimleyici sorular, duyuşsal sorular, kazanımlara yönelik
sorular ve yaşamla ilişkilendirme soruları” hazırlayamadıklarını belirtmişlerdir.
Anahtar kelimeler: 2013 MEB okul öncesi eğitim programı, gelişim, değerlendirme
Abstract
The purpose of the research is to evaluate teacher’s opinions on the developmental characteristics of children, development
monitoring and assessing according to 2013 MEB preschool education program. The working group of the study consists
of 287 preschool teachers who work in 67 schools located in 14 different districts in Asian and European side of Istanbul.
Cross sectional descriptive model was carried out. The data was collected by “The form of evaluation of teachers’ opinions
on the developmental characteristics of children, development monitoring and assessing.” Test-retest reliability of the form
was calculated. The results of the study indicate that teachers participated in the study reported that items on
developmental characteristics and self-care of 36-48, 48-60, and 60-72 month children are clear. Also, they reported that
they can assess children by using the developmental forms consisted by the program. In addition they stated that they
could evaluate the daily education process and daily activities. However, 10% of the participant teachers stated that they
could not create descriptive, affective, acquisition related and real life related questions in the process of assessment.
Keywords: 2013 MEB pre-school education program, development, assesment.

1.

GİRİŞ

Gelişim; zaman içinde yapıda, düşüncede veya biyolojik ve çevresel etkilere bağlı olarak insan
davranışlarındaki değişim ve süreklilik olarak tanımlanır. (Bayhan, Artan, 2009) Senemoğlu, gelişimi,
organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden, belli koşulları olan en
son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir, şeklinde tanımlamıştır. (Senemoğlu,
2005)
İnsanın gelişimi sürekli olmakla birlikte, bu sürekliliğin hızı her yaşta aynı değildir. Bu yüzden her
gelişim evresi, kendine özgü gelişim görevi gerektirir. Gelişim dönemlerini kapsayan yaş dilimlerinin başlangıç
ve bitişleriyle ilgili olarak birkaç yıl farklılık gösteren sınıflandırmalar yapıldığı görülmektedir. Genellikle
doğumdan sonraki ilk iki yıl bebeklik, üç- altı yaş ilk çocukluk, ilkokul yıllarını kapsayan yedi- on bir yaş ikinci
çocukluk, on iki- on sekiz yaş ergenlik dönemi olarak kabul edilir. Yükseköğrenimle birlikte gençlik yılları,
sonrasında yetişkinlik yılları gelir; kendi içerisinde ilk yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlik (yaşlılık)
gibi dönemlere ayrılır. (Aral, Baran, Bulut, Çimen, 2001)
0-6 yaş dönemi kapsayan okul öncesi dönem, insan gelişiminin kapsam, hız ve nitelik açısından en
yoğun olduğu dönemdir. Bu özellikler dikkate alındığında, çocuğun kapasitelerinin olabildiğince en üst seviyeye
kadar açığa çıkarılması ve böylece yaşam süreci içerisinde kendini gerçekleştirme şansını bulabilmesi, ancak bu
1
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dönemin sağlıklı, bilinçli ve anlamlı bir şekilde geçirilmesine bağlıdır. (Aydın, 2005) Çocukların gelişimlerini
etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler; genetik, fiziksel, psiko-sosyal, ailesel, çevresel ve kültürel
faktörlerdir. Çocuklar bütün bu faktörlerden etkilenerek gelişimsel olarak aynı sırayı izlemelerine rağmen
bireysel olarak farklı süreçlerden geçmektedirler. (Sezer ve Yolleri, 2013)
Her gelişim dönemine özgü ihtiyaçların belirlenmesi, hem gereksinimlerin zamanında ve yeterince
karşılanmasını, hem de temel bazı alışkanlıkların uygun biçimde kazandırılmasını sağlayacaktır. (Zembat, 2012)
Çocukların gelişim özelliklerin bilinmesinin, çocuk eğitiminde izlenecek yöntemi belirleme açısından yararı
büyüktür. (Yavuzer, 2005)
Ülkemizde 2013 yılında güncellenen Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı gelişimsel
bir programdır. Gelişimsel program bütüncül bir yaklaşımla, çocuğun sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil
gelişim alanları ile öz bakım becerilerini birlikte ele alır. Programın temelini çocukların gelişim özellikleri
oluşturur. Yeni programda 36-48, 48-60, 60-72 aylık çocuklar için bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, motor
gelişim özellikleri ve öz bakım becerileri yer almaktadır. (MEB, 2013)
Çocuk merkezli programın en önemli özelliği, öğretimin çocukların özelliklerine göre tasarlanmasıdır.
Hiçbir öğrenci birbirinin aynısı olmadığı için, bu öğrencilerin yapılan bir etkinliğe ilgisi, oradaki beceriyi
kazanma süresi birbirinden farklı olacaktır. Bu nedenle, bir öğretmenin öğrencileriyle ilk karşılaştığında
yapması gereken ilk iş onları tanımak olmalıdır. Tanıma işlemi öğretim sürecinde de devam etmelidir. (Avcı,
2011)
Eğitimin bütün aşamalarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretim etkinliklerinin ne derece etkili
olduğunun belirlenmesi son derece önemlidir. Araştırma bulguları, eğitim aşamalarının birbirine bağlı olduğunu;
üst aşamadaki öğrenmeleri bir önceki aşamada yeterli düzeyde gerçekleşen öğrenmelerin olumlu,
gerçekleşmeyen öğrenmelerin ise olumsuz etkilediğini göstermektedir. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’ nda
değerlendirme, çocuğun gelişiminin bütün gelişim alanlarında hem ayrıntılarıyla hem de bütünsel olarak
gözlenmesi, gözlem sonuçlarının raporlaştırılması, hazırlanan ve uygulanan planların bütün boyutlarıyla
değerlendirilmesi ve öğretmenin kendini değerlendirmesi gibi farklı yönlerden ele alınmaktadır. (MEB, 2013)
Çocuğun tanınması ve değerlendirilmesi etkili bir programın gerçekleştirilebilmesi için önem
taşımaktadır. Çocukların tanınması ve değerlendirilmesi için en etkili yöntem doğal ortamda çocuğun
gözlenmesidir. (Kandır, Özbey, İnal, 2010) Erken çocukluk sınıflarındaki yazılı kayıt, anekdot kayıt, ve durum
kaydı gibi gözlem teknikleri ile çocuğa yardım etmek, ilgi ve ihtiyaçlarını keşfetmek, öğrenme şekillerini
belirlemek, rehberlik yapmak, anında müdahale edebilmek, gelişimini ölçmek, sağlığını kontrol etmek,
değerlendirmek, programı planlamak, ailelerle iletişim kurmak, çocukla iletişim kurmak, uzmanlara danışma
yapmak, öğretim yöntemleri hakkında geri bildirim almak amaçlanmaktadır. (Baykoç Dönmez ve Şahin, 2011)
Bazı çocuklar doğumla birlikte hayata gözlerini akranlarına göre dezavantajlı olarak açarlar veya erken
çocukluk döneminde çeşitli faktörlerden dolayı (hastalık, kaza vb.) akranlarına göre gelişimsel olarak gerilik
gösterirler. (Cavkaytar ve Diken, 2007) Doğru’ ya göre (2004) özel gereksinimli çocukların tanılanması bu
çocukların topluma kazandırılması ve eğitimleri açısından oldukça önemlidir. Erken çocukluk döneminde
çocukların tanılanması ve eğitim hizmetlerinden yararlanması için kritik dönemdir. (Akt: Dikici Sığırtmaç ve
Deretarla Gül, 2008) Okul öncesi öğretmenin sınıflarında yaptığı çocuğu tanıma ve değerlendirme çalışmaları
ile önceden fark edilememiş gelişim sorunları ve gerilikleri tespit edilebilmekte ve tanılaması için gerekli
yönlendirme ve rehberlik çalışmaları yapılabilmektedir.
2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’ nda çocukların gelişimlerinin izlenme ve değerlendirme süreci
“Gelişim Gözlem Formu” ve “Gelişim Raporu” ile kayıt altına alınmaktadır. Bu formlara dayalı olarak dönem
sonlarında olmak üzere yılda iki kez hazırlanacak “Gelişim Raporu” ise öğretmenlerin çocukları gözlemlerinden
elde ettikleri bilgileri analiz ederek değerlendirdikleri ve ailelere önerilerde bulundukları bir formdur. Bunların
yanı sıra öğretmen, eğitim döneminin başından itibaren her çocuk için “Gelişim Dosyası (portfolyo)” oluşturarak
çocukların yaptığı bütün çalışmalar içinden çocuklarla birlikte seçtiklerini, ailelerden gelen mektup gibi
belgeleri ve çocukların gelişim gözlem formları ile gelişim raporlarını bu dosyada biriktirmelidir. Eğitim
dönemlerinin sonunda aileler okula davet edilerek “Gelişim Dosyası Paylaşım Günü” düzenlenmelidir.
Çocukların bu güne katılan aile bireyleriyle kendi gelişim dosyalarındaki çalışmaları paylaşmaları için rehberlik
edilmelidir. (MEB, 2013)
Programın değerlendirilmesi, programın ulaşılmak istenen hedeflere ne kadar ulaşılabildiği ile ilgili
olarak günlük, aylık ve yıllık olarak belli aralıklarla yapılması gereken değerlendirmedir. (Kandır, Özbey, İnal,
2010) Programın değerlendirilebilmesi için öğretmenlerin hazırladıkları ve uyguladıkları aylık plan ve günlük
eğitim akışlarında yer alan etkinlikleri bütün boyutları ile ele almaları ve eğitim süreçleri arasındaki tutarlılığı,
ortaya çıkan yeni gereksinimlerin neler olduğunu belirlemeleri ve “değerlendirme” bölümüne kaydetmeleri
beklenmektedir. Günlük eğitim sürecinin ve etkinliklerin değerlendirilmesi, günlük eğitim akışının günü
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değerlendirme zamanında yapılan, öğrenilen bilgilerin pekiştirildiği, sürecin gözden geçirildiği önemli bir
aşamadır. Etkinlikleri değerlendirilmesi amacıyla çocuklar etkinlikle ilgili konuşabilir, birbirlerine sunum
yapabilirler; çalışma sayfaları/ bellek kartları kullanılabilir, resim yapılabilir, afiş/ poster hazırlanabilir,
etkinlikle ilgili çekilen fotoğraflar çocuklarla incelenebilir veya sergiler düzenlenebilir. Öğretmenler etkinlik
sürecinde/ sonunda yapılan tartışmalarda çocuklara “betimleyici, duyuşsal ve kazanımlara yönelik sorular”
yönlendirebilirler. Günlük değerlendirmeler, aylık planların değerlendirme bölümlerine yazılacak bilgilere ışık
tutacak, aylık değerlendirmeler sonucunda bir yılın genel değerlendirilmesine ulaşılacaktır. Öğretmenin sınıf içi
başarısı hakkında farkındalık yaratmak ve gerekli önlemleri almak konusunda kullanılan yöntemlerden biri
öğretmenin kendini değerlendirmesidir. Öğretmenlerin kendi kendilerini değerlendirmeleri onların
güdülenmelerini, yaratıcılıklarının artmasını, yansıtmacı öğretmen olabilmelerini ve eksikliklerini görerek kendi
kendilerini güçlendirebilmelerini sağlar. (MEB, 2013) Öğretmenin kendini değerlendirmesi iki yönlü
olabilmektedir. Birincisi, programın uygulama sürecinde kendi performanslarını değerlendirmek; ikincisi ise
mesleki açıdan kendi bilgisini ve gelişmesini değerlendirmek. (Kandır, Özbey, İnal, 2010)
Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerin 2013 yılında güncellenen Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi
Eğitim Programı’ na ilişkin görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerin
yeni programa göre çocukların gelişim özelliklerine, gelişim takip ve değerlendirmeye yönelik görüşleri yer
almaktadır.
2.

YÖNTEM

Araştırmanın modeli
Okul öncesi öğretmenlerin 2013 MEB okul öncesi eğitim programına ilişkin çocukların gelişim
özelliklerine, gelişim takip ve değerlendirmeye yönelik öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bu
çalışmada “betimsel tarama modeli” kullanılmıştır.
Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında İstanbul’ da elverişli örnekleme
yöntemiyle belirlenen Anadolu Yakası’ ndaki Ataşehir ve Maltepe ile Avrupa Yakası’ ndaki Bağcılar,
Bahçelievler (Yenibosna), Bakırköy (Ataköy), Başakşehir (Bahçeşehir), Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü,
Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece (Halkalı), Silivri, Sultangazi, Ümraniye ve
Zeytinburnu ilçelerinde bulunan 67 okulda görev yapmakta olan 287 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır.
Belirlenen okullardaki okul öncesi öğretmenlerine 350 adet değerlendirme formu dağıtılmış; ancak 287 adet
form için geri dönüş olmuştur.
Veri toplama araçları
Okul öncesi öğretmenlerin 2013 MEB okul öncesi eğitim programına ilişkin çocukların gelişim
özellikleri ile gelişim takip ve değerlendirmeye yönelik öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bu
çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen “öğretmen bilgi formu ve değerlendirme formu” kullanılmıştır.
Bilgi formu öğretmenlerin cinsiyet, yaş, medeni durum, mezun olunan okul, kıdem vb. demografik bilgilerini
içeren 12 adet soru içermektedir. “Okul Öncesi Çocukların Gelişim Özellikleri İle Gelişim Takip ve
Değerlendirmeye Yönelik Öğretmen Görüşleri Değerlendirme Formu” MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim
Programı kaynak alınarak geliştirilen maddelerden oluşturulmuştur. Değerlendirme formundaki maddeler için
uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşünün ardından 14 öğretmene uygulanarak elde edilen geri
bildirimlerle en son haline getirilmiştir. Formda “Öğrencilerin Gelişim Özellikleri” 15 madde ve “Gelişim Takip
ve Değerlendirme” 8 madde olmak üzere iki alt başlıkta toplam 23 madde bulunmaktadır.
Verilerin analizi
Verilerin SPSS 20 paket programı kullanılarak yüzde ve frekans değerleri oluşturulmuştur. Veriler KR20 ile analiz edilmiştir. 35 öğretmene bir hafta ara ile test tekrar test yapılarak formun güvenilirliğine
bakılmıştır. Güvenilirlik katsayıları gelişim özellikleri bölümü için .75 ve gelişim takip ve değerlendirme
bölümü için .80 olarak hesaplanmıştır.
3.

BULGULAR

Okul öncesi öğretmenlerin 2013 MEB okul öncesi eğitim programına ilişkin çocukların gelişim
özelliklerine, gelişim takip ve değerlendirmeye yönelik öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bu
araştırmaya katılan öğretmenlerin özellikleri şöyledir:
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Tablo 1. Katılımcıların Özellikleri
Özellikler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş Aralığı
20-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-41 Yaş ve Üzeri
Medeni Durum
Evli
Bekar
Öğrenim Durumu
Meslek Lisesi
Ön Lisans
Lisans veya Yüksek Lisans
Çalışma Süresi
1-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20yıl ve Üzeri
Eğitim Kurumu
MEB Bağımsız Anaokulu
MEB İlkokulu
MEB’e Bağlı Özel İlkokul
A.S.P.B. Bağlı Kreş Ve Gündüz Bakımevi
Okulun Sosyo-Kültürel Düzeyi
Alt
Orta
Üst
Belirtilmemiş
Sınıfın Yaş Grubu
3 Yaş
4 Yaş
5 Yaş
Çalışma Şekli
Tam Gün
Yarım Gün
Toplam

f

%

283
4

98,6
1,4

120
91
40
36

41,8
31,7
13,9
12,6

132
155

46,0
54,0

38
70
179

13,2
24,4
62,4

158
87
18
24

55,1
30,3
6,3
8,3

66
127
58
36

23,0
44,3
20,2
12,5

20
182
75
10

7,0
63,4
26,1
3,5

21
84
182

7,3
29,3
63,4

141
146
287

49,1
50,9
100

Tablo 1’e göre göre araştırmaya katılan öğretmenlerden; 283 öğretmen (%98,6) kadın, 4 öğretmen
(%1,4) erkektir; 120 öğretmen (%41,8) 20-25 yaş aralığında, 91 öğretmen (%31,7) 26-33 yaş aralığında, 40
öğretmen (%13,9) 31-33 yaş aralığında, 36 öğretmen (%8) 36-41 yaş ve üzerindedir; 155 öğretmen (%54) bekar
iken 132 öğretmen (%46) evlidir; 179 öğretmen (%62,4) lisans veya yüksek lisans, 70 öğretmen (%24,4) ön
lisans, 38 öğretmen (%13,2) meslek lisesi mezunudur; 158 öğretmen (%55,1) 1-5 yıl, 87 öğretmen (%30,3) 610 yıl, 18 öğretmen (%6,3) 11-15 yıl, 24 öğretmen (%8,3) 16-20 yıl ve üzerinde çalışmaktadır; 127 öğretmen
(%44,3) MEB’e bağlı ilkokul bünyesinde, 66 öğretmen (%23,0) MEB’e bağlı bağımsız anaokulunda, 58
öğretmen (%20,2) MEB’e bağlı özel ilkokul bünyesinde ve 36 öğretmen de (%12,5) Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’ na bağlı kreş ve gündüz bakım evinde çalışmaktadır; 182 öğretmen (%63,4) çalıştığı kurumun sosyokültürel seviyesini “orta”, 75 öğretmen (%26,1) “üst” , 20 öğretmen (%7,0) “alt” ve 10 öğretmen (%3,5)
“belirtilmemiş” olarak tanımlamıştır; 182 öğretmen (%63,4) 5 yaş grubu ile, 84 öğretmen (%29,3) 4 yaş grubu
ile ve 21 öğretmen (%7,3) 3 yaş grubu ile çalışmaktadır; 146 öğretmen (%50,9) yarım gün çalışırken 141 tanesi
(%49,1) tam gün çalışmaktadır.
Araştırma sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmiştir:
Tablo 2. Öğretmenlerin Bilisel Gelişim Özellikleri Hakkındaki Görüşleri
Bilişsel Özellikler
36-48 aylık çocukların bilişsel gelişim özelliklerine ait maddeler benim için
yeterince açık ve anlaşılırdır.
48-60 aylık çocukların bilişsel gelişim özelliklerine ait maddeler benim için
yeterince açık ve anlaşılırdır.
60- 72 aylık çocukların bilişsel gelişim özelliklerine ait maddeler benim için
yeterince açık ve anlaşılırdır.
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Katılıyorum
f
%
267
93,1

Katılmıyorum
f
%
20
6,9

TOPLAM
f
%
287
100

273

95,1

14

4,9

287

100

270

94,1

17

5,9

287

100
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Tablo 2’ye göre; 267 öğretmen (%93,1) “36-48 aylık” çocukların; 273 öğretmen (%95,1) “48-60 aylık”
çocukların; 270 öğretmen (%94,1) “60- 72 aylık” çocukların bilişsel gelişim özelliklerine ait maddeleri
yeterince açık ve anlaşılır olduğunu ifade ederken; 20 öğretmen (%6,9) “36-48 aylık” çocukların; 14 öğretmen
(%4,9) “48-60 aylık” ve 17 öğretmen (%5,9) ise “60- 72 aylık” çocukların bilişsel gelişim özelliklerine ait
maddeleri yeterince açık ve anlaşılır bulmamıştır.
Tablo 3. Öğretmenlerin Dil Gelişim Özellikleri Hakkındaki Görüşleri
Dil Gelişim Özellikleri
36-48 aylık çocukların dil gelişim özelliklerine ait maddeler benim için yeterince açık ve
anlaşılırdır.
48-60 aylık çocukların dil gelişim özelliklerine ait maddeler benim için yeterince açık ve
anlaşılırdır.
60- 72 aylık çocukların dil gelişim özelliklerine ait maddeler benim için yeterince açık ve
anlaşılırdır.

Katılıyorum
f
%
265
92,4

Katılmıyorum
f
%
22
7,6

TOPLAM
f
%
287 100

273

95,1

14

4,9

287

100

273

95,1

14

4,9

287

100

Tablo 3’e göre; 265 öğretmen (%92,4) “36-48 aylık” çocukların; 273 öğretmen (%95,1) “48-60 aylık”
çocukların; 273 öğretmen (%95,1) “60- 72 aylık” çocukların dil gelişim özelliklerine ait maddeleri yeterince
açık ve anlaşılır olduğunu ifade ederken; 22 öğretmen (%7,6) “36-48 aylık” çocukların; 14 öğretmen (%4,9)
“48-60 aylık” ve 14 öğretmen (%4,9) ise “60- 72 aylık” çocukların dil gelişim özelliklerine ait maddeleri
yeterince açık ve anlaşılır olmadığını ifade etmiştir.
Tablo 4. Öğretmenlerin Sosyal- Duygusal Gelişim Özellikleri Hakkındaki Görüşleri
Sosyal- Duygusal Gelişim Özellikleri
36-48 aylık çocukların sosyal-duygusal gelişim özelliklerine ait maddeler benim için
yeterince açık ve anlaşılırdır.
48-60 aylık çocukların sosyal-duygusal gelişim özelliklerine ait maddeler benim için
yeterince açık ve anlaşılırdır.
60- 72 aylık çocukların sosyal-duygusal gelişim özelliklerine ait maddeler benim için
yeterince açık ve anlaşılırdır.

Katılıyorum
f
%
276 94,1

Katılmıyorum
f
%
11
5,9

TOPLAM
f
%
287 100

273

95,1

14

4,9

287

100

275

95,8

12

4,2

287

100

Tablo 4’e göre; 276 öğretmen (%94,1) “36-48 aylık” çocukların; 273 öğretmen (%95,1) “48-60 aylık”
çocukların; 275 öğretmen (%95,8) “60- 72 aylık” çocukların sosyal-duygusal gelişim özelliklerine ait maddeleri
yeterince açık ve anlaşılır olduğunu ifade ederken; 11 öğretmen (%5,9) “36-48 aylık” çocukların; 14 öğretmen
(%4,9) “48-60 aylık” ve 12 öğretmen (%4,2) ise “60- 72 aylık” çocukların sosyal-duygusal gelişim özelliklerine
ait maddeleri yeterince açık ve anlaşılır bulmadığını belirtmiştir
Tablo 5. Öğretmenlerin Motor Gelişim Özellikleri Hakkındaki Görüşleri
Motor Gelişim Özellikleri
36-48 aylık çocukların motor gelişim özelliklerine ait maddeler benim için yeterince açık ve
anlaşılırdır.
48-60 aylık çocukların motor gelişim özelliklerine ait maddeler benim için yeterince açık ve
anlaşılırdır.
60- 72 aylık çocukların motor gelişim özelliklerine ait maddeler benim için yeterince açık ve
anlaşılırdır.

Katılıyorum
f
%
272
94,8

Katılmıyorum
f
%
15
5,2

TOPLAM
f
%
287 100

270

94,1

17

5,9

287

100

272

94,8

15

5,2

287

100

Tablo 5’e göre; 272 öğretmen (%94,8) “36-48 aylık” çocukların; 270 öğretmen (%94,1) “48-60 aylık”
çocukların; 272 öğretmen (%94,8) “60- 72 aylık” çocukların motor gelişim özelliklerine ait maddeleri yeterince
açık ve anlaşılır olduğunu ifade ederken; 15 öğretmen (%5,2) “36-48 aylık” çocukların; 17 öğretmen (%5,9)
“48-60 aylık” ve 15 öğretmen (%5,2) ise “60- 72 aylık” çocukların motor gelişim özelliklerine ait maddeleri
yeterince açık ve anlaşılır bulmadığını ifade etmiştir.
Tablo 6. Öğretmenlerin Öz Bakım Özellikleri Hakkındaki Görüşleri
Öz Bakım Özellikleri
36-48 aylık çocukların öz bakım becerilerine ait maddeler benim için yeterince açık ve
anlaşılırdır.
48-60 aylık çocukların öz bakım becerilerine ait maddeler benim için yeterince açık ve
anlaşılırdır.
60- 72 aylık çocukların öz bakım becerilerine ait maddeler benim için yeterince açık ve
anlaşılırdır.
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Tablo 6’ya göre; 269 öğretmen (%93,8) “36-48 aylık” çocukların; 269 öğretmen (%93,8) “48-60 aylık”
çocukların; 272 öğretmen (%94,8) “60- 72 aylık” çocukların öz bakım özelliklerine ait maddeleri yeterince açık
ve anlaşılır olduğunu ifade ederken; 18 öğretmen (%6,2) “36-48 aylık” çocukların; 18 öğretmen (%6,2) “48-60
aylık” ve 15 öğretmen (%5,2) ise “60- 72 aylık” çocukların öz bakım özelliklerine ait maddeleri yeterince açık
ve anlaşılır bulmamıştır.
Tablo 7. Öğretmenlerin Gelişim Takibi ve Değerlendirme Hakkındaki Görüşleri
Gelişim Takibi Ve Değerlendirme
Programda yer alan gelişim formları ile çocukları değerlendirebilirim.
Gelişim raporları hazırlayabilirim.
Gelişim dosyalarını ve portfolyo hazırlayabilirim.
Günlük eğitim sürecinin ve etkinliklerinin değerlendirilmesini yapabilirm.
Değerlendirme sürecinde‘betimleyici sorular’ hazırlayabilirim.
Değerlendirme sürecinde ‘duyuşsal sorular’ hazırlayabilirim.
Değerlendirme sürecinde ‘kazanımlara yönelik sorular’ hazırlayabilirim.
Değerlendirme sürecinde ‘yaşamla ilişkilendirme soruları’ hazırlayıp değerlendirebilirim.

Katılıyorum
f
%
274
95,5
269
93,7
266
92,6
273
95,2
248
86,4
250
87,2
258
89,9
256
89,2

Katılmıyorum
f
%
13
4,5
18
6,3
21
7,4
14
4,8
39
13,6
37
12,8
29
10,1
31
10,8

TOPLAM
f
%
287 100
287 100
287 100
287 100
287 100
287 100
287 100
287 100

Tablo 7’ye göre; 274 öğretmen (%95,5) programda yer alan gelişim formları ile çocukları
değerlendirebildiğini ifade ederken, 13 öğretmen (%4,5) programda yer alan gelişim formları ile çocukları
değerlendirememektedir. 269 öğretmen (%93,7) gelişim raporları hazırlayabildiğini belirtirken, 18 öğretmen
(%6,3) gelişim raporu hazırlayamamaktadır. 266 öğretmen (%92,6) gelişim dosyalarını ve portfolyo
hazırlayabilirken, 21 öğretmen (%7,4) gelişim dosyası ve portfolyo hazırlayamamaktadır. 273 öğretmen
(%95,2) günlük eğitim sürecinin ve etkinliklerinin değerlendirilmesini yapabilirken, 14 öğretmen (%4,8) günlük
eğitim sürecinin ve etkinliklerinin değerlendirilmesini yapamamaktadır. 248 öğretmen (%86,4) değerlendirme
sürecinde ‘betimleyici sorular’ hazırlayabilirken, 39 öğretmen (%13,6) değerlendirme sürecinde ‘betimleyici
sorular’ hazırlayamamaktadır. 250 öğretmen (%87,2) değerlendirme sürecinde ‘duyuşsal sorular’
hazırlayabilirken, 37 öğretmen (%12,8) değerlendirme sürecinde ‘duyuşsal sorular’ hazırlayamamaktadır. 258
öğretmen (%89,9) değerlendirme sürecinde ‘kazanımlara yönelik sorular’ hazırlayabilirken, 29 öğretmen
(%10,1) değerlendirme sürecinde‘kazanımlara yönelik duyuşsal sorular’ hazırlayamamaktadır. 256 öğretmen
(%89,2) değerlendirme sürecinde ‘yaşamla ilişkilendirme soruları’ hazırlayabilirken, 31 öğretmen (%10,8)
değerlendirme sürecinde‘yaşamla ilişkilendirme soruları’ hazırlayamamaktadır.
4.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Okul öncesi öğretmenlerin 2013 yılında güncellenen Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim
Programı’ na göre çocukların gelişim özelliklerine, gelişim takip ve değerlendirmeye yönelik görüşlerini
belirleme amacıyla yapılan çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi tartışılmaktadır.
Öğretmenlerin büyük çoğunluğu 36-48, 48-60 ve 60- 72 aylık çocukların bilişsel, dil, sosyal-duygusal,
motor gelişim özelliklerine ve özbakım becerilerine ait maddelerin yeterince açık ve anlaşılır olduğunu ifade
etmektedir. Buna göre öğretmenlerin her yaş grubu çocukların gelişim özelliklerini bildikleri ve etkinlikleri bu
doğrultuda hazırlamaya özen gösterdikleri düşünülmektedir.
Öğretmenlerin büyük çoğunluğu programda yer alan gelişim formları ile çocukları
değerlendirebileceğini, gelişim raporları, gelişim dosyaları ve portfolyo hazırlayabileceğini, günlük eğitim
sürecinin ve etkinliklerinin değerlendirilmesini yapabileceğini düşünmektedir. Önceki programlarda 2002 okul
öncesi eğitim programına göre öğrenciler “davranış değerlendirme formu” ile değerlendirilmektedir. Buna göre
Çaltık (2004), 2002 programına göre okul öncesi öğretmenlerin öğrencileri değerlendirirken ayda bir “davranış
değerlendirme formu” nu kullandıkları, formu yeterli buldukları, form dışında, gözlem, aile ile görüşme,
çocuğun yaptığı çalışmaları inceleme, kontrol listelerinden de yararlandıkları sonuçlarına ulaşmıştır.
Gül (2009)’ ün çalışmasında okul öncesi eğitimi öğretmen ve öğretmen adaylarının 2006 okul öncesi
eğitim programının değerlendirme unsuruna yönelik görüş ve davranışlarını incelenmiş ve görüşlerin olumlu
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin, eğitimin etkililiği için değerlendirmenin gerekli olduğunu, gelişim
kontrol listelerinin, portfolyoların, anekdot kayıtlarının, yıllık ve günlük planların değerlendirme bölümlerinin
doldurulması gerektiğine inandıkları tespit edilmiştir. Okul öncesi eğitim programının değerlendirme unsuruna
ilişkin öğretmen davranışları incelendiğinde ise öğretmenlerin değerlendirmeye yönelik davranışları yerine
getirdikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin, programı amaç ve kazanımlar doğrultusunda değerlendirdikleri ve
aileleri değerlendirme sürecine dahil ettikleri bulunmuştur.
2006 okul öncesi eğitim programının değerlendirildiği diğer bir çalışmada da benzer sonuçlara
ulaşılmıştır. Uzun (2013), 2006 programına göre öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yeterliliklerine ait
görüşlerini araştırmış ve öğretmenlerin “Ölçme Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerini Belirleme”, “Değişik
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Ölçme Tekniklerini Kullanarak Öğrencilerin Öğrenmelerini Ölçme”, “Verileri Analiz Ederek Yorumlama ve
Geri bildirim Sağlama” konularında kendilerini genel olarak yeterli gördükleri sonucuna ulaşmıştır.
Çalışmada elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin büyük çoğunluğu değerlendirme sürecinde
‘betimleyici, duyuşsal ve kazanımlara yönelik sorular ve yaşamla ilişkilendirme soruları’ hazırlayabileceğini
düşünmektedir. Ancak öğretmenlerin azımsanamayacak bir kısmı bu konularda olumsuz görüş belirtmişlerdir.
2002 programına yönelik görüşlerin yer aldığı Çaltık (2004)’ ın çalışmasında ulaşılan sonuçlar arasında
öğretmenlerin çoğunluğunun günlük plan değerlendirmesini yaptığı görülmektedir. Dolayısıyla öğretmenler bu
konuda deneyimlidirler. Ancak daha önceki programlardan farklı olarak günlük eğitim akışındaki her etkinliğin
sonunda “betimleyici, duyuşsal ve kazanımlara yönelik sorular ve yaşamla ilişkilendirme soruları” hazırlayarak
değerlendirilmesi ilk defa bu programda yer almaktadır. Öğretmenler etkinliklerin sonunda çeşitli sorularla
değerlendirme yapmaktadırlar; ancak bir kısmının kararsız kalmasının nedeni, bu konuda bilgi düzeylerinin
yeterli olmaması olabileceği gibi sordukları soruların bu kategorilere ait olduğunu da ilk defa duyuyor
olabilecekleri şeklinde yorumlanabilir.
Yeni programda çocuğun gelişiminin değerlendirilmesi yöntemlerinden biri olarak daha önceki
programda da olduğu gibi portfolyo yer almaktadır. Kan (2007) çalışmasında okul öncesi eğitimde kullanılan
portfolyoların yararlarını araştırmıştır. Portfolyoların bireysel olarak her bir çocuğun gelişimini, başarılarını ve
eğitimin değerlendirme sürecini yansıttığını, çocuğun geçmiş, şimdi ve gelecekteki başarılarına ayna tuttuğunu,
aileyi de içine alan bu değerlendirme sürecinin öğretmenin bilgi ve özeni ile etkili olarak kullanılabileceğini
ifade ederken, özensiz, ölçütsüz bir şekilde yapılması ile bir çöp yığını haline gelebileceği konusunda uyarıda
bulunmuştur.
Eğitimde ölçme ve değerlendirme çalışmaları –çocuğu değerlendirme- risk grubunda bulunan
çocukların tespitinde de kolaylıklar sağlamaktadır. Ulutaşdemir (2007)’ in çalışmasında engelli çocuklarının
eğitimin gerçekleştirilmesinde özellikle ülkemiz koşullarında karşılaşılan pek çok güçlük bulunduğu ve
bunlardan bir tanesinin de belirleme ve değerlendirmede karşılaşılan güçlükler olduğu ifade edilmiştir. Erken
eğitim programlarının başlatılabilmesi, bu programlara gereksinim duyan bireylerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi ile mümkün olduğu için okul öncesi öğretmenlerinin bu noktada yapacağı rehberlik çok
önemlidir. Bodur ve Soysal (2004) çalışmalarında otizmli çocukların erken tanımlanması, bakımın başlaması ve
okul öncesi yıllardaki erken girişimin, otizmli birçok çocukta belirtilerin iyileşmesiyle sonuçlandığını, eğitim
planlarının daha erken yapılmasını, aile desteğinin ve eğitiminin sağlanmasını, ailelerin stres ve kederle baş
etmesini ve uygun tıbbi bakım ve tedavinin verilmesini kolaylaştırdığını ifade etmektedirler. Okul öncesi
öğretmenlerin yapacağı değerlendirmeler ve uzman bakış açısıyla çocuklardaki gelişimsel farklılıkları ve
problemleri tespit etmesi mümkündür.
Bu çalışmadaki bulgular ışığında yeni programın örneklemdeki öğretmenler tarafından anlaşılmış
olduğu sonucuna varabiliriz. Öğretmenler çocukların gelişim özelliklerini anlaşılır bulmakta ve takipdeğerlendirmeyi tüm boyutlarıyla yapabileceklerini düşünmektedirler.
Öneriler
 Öğretmenler için çocukların gelişim özellikleri ve buna uygun etkinlikler hazırlamaları konusunda
eğitim, seminer ve paneller düzenlenmelidir.
 Üniversitelerde uygulama derslerinde öğretmen adaylarının her yaş grubundaki öğrencilerle çalışması
ve her yaşa ait gelişim özellikleri hakkında farkındalık kazanmaları sağlanmalıdır.
 Okul öncesi eğitimde öğretmenin gerek çocuğu gerekse kendisini değerlendirmesinin önemi konusunda
farkındalıklarını artıracak, bu konuda daha yetkin, aktif, bilgili ve objektif değerlendirmeler yapabilecek güncel
gelişmeleri takip etmelerini sağlayan eğitim hizmetleri uygulanmalıdır.
 Öğretmenlere risk faktörü olan çocukların değerlendirilmesi hakkında ve erken teşhisin önemi
konusunda gerekli bilgilendirilme ve eğitimler verilmelidir.
 Yenilenen programlar hakkında öğretmenler hizmet içi eğitimler yoluyla aktif bir şekilde
bilgilendirilmeli, öğretmenlerin de program hakkındaki görüşleri sağlıklı bir geri bildirim yöntemiyle alınarak
program hazırlama konusunda sorumlu olan yetkililer tarafından dikkate alınmalıdır.
 Okul öncesi öğretmenlerin değerlendirme alanındaki yeterliklere sahip olma düzeylerini belirlemek için
deneysel çalışmalar gerçekleştirilmelidir.
 Yeni programın diğer boyutlarına dair öğretmen görüşlerini inceleyecek çalışmalar da yapılmalıdır.
 Bundan sonraki çalışmalarda öğretmen görüşlerinin cinsiyet, görev yaptıkları kurumların özel ve resmi
olması, kıdem, öğrenim durumu, sınıfta kaynaştırma öğrencisinin olup olmaması durumu gibi çeşitli
değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmalıdır.
 Benzer çalışmalar İstanbul dışında şehirlerden de öğretmenlerin katılımıyla daha büyük bir örneklem
grubuyla yapılmalıdır.
 Okul öncesi öğretmenlerinin değerlendirme uygulamaları esnasında yaşadıkları sorunları belirlemeye
yönelik araştırmalar da yapılmalıdır.
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WORK PROJECT EUROPEAN TRACK - A FACTOR FOR ENHANCING PRACTICAL
TRAINING OF STUDENTS
Milena TSANKOVA1, Bozhanka BAYCHEVA2
Abstract
The purpose of this work is to present innovative opportunities for practical training of students - future teachers through
the European project "Student practices." With the inclusion of students in the presented project the quality of education is
improved by providing opportunities for practical work and also the knowledge and skills of students in schools are
improved in accordance with the labour market.
Participating in the project students obtain knowledge in the field in which they work and the specifics of the training;
become familiar with the documentation of extracurricular work, with its planning and implementation; become familiar
with the criteria for assessing the knowledge and skills students acquire and apply them in their future profession; develop
pedagogical models and teaching materials that are applied in practical work and more.
The participation of students in the project resulted in an increase of their professional competence.
Key words: practical training, student practices, students, lesson and extracurricular activities
The report was made with the support of the "Research" University of Shumen project RD-08-233 / 12:03:14.

1. INTRODUCTION
The aim of the practical training of students is preparing them for effective professional development in
education on the basis of:
- Created conditions for practical training and learning in depth of obtained theoretical knowledge.
- Getting practical knowledge and skills necessary for their practical work.
Participation in practical projects allows to provide uniformity in students' theoretical knowledge and practical
activities and is an essential condition for their future career. Practical training ensures mastery of skills and
competencies in a real working environment.
The purpose of this work is to present innovative opportunities for practical training of future students - teachers
through their participation in the European project "Student practices."
With the inclusion of students in the project, the golas are:
- Supporting and improving the quality of education by providing opportunities for practical work and
improving the knowledge and skills of the university students in accordance with the labour market;
- Facilitating the transition of students from the university to the labour market;
- Implementing strong partnership between the university, schools, kindergartens and other educational
institutions;
- Encouraging students to participate in further practical training in a real work environment;
- Facilitating the realization of students into the labour market by building relationships with customers;
- Updating curricula and teaching programs in line with business;
creation of permanent mechanisms and opportunities for employers to take on work students who have
demonstrated training excellence during their practice ["Student practices.", nd].
Description of the activities, requirements, conditions for participation in the project and all participants, and all
documentation of work on it can be found at the following web address: http://praktiki.mon.bg.
2. METHODS
The project "Student Practice" students’ teaching courses conducted practical training, which corresponds to the
studied subject or professional field (Education). The training project is implemented within 240 (astronomical)
hours. Practical training of project participants is different from the ongoing practices in the curriculum:
observation, current and field teaching practice. Students from the following teaching majors in college –
Dobrich take part: Primary School Education and Information Technology, Primary School Education and
Foreign Language, Preschool Education and Foreign Language.
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The main participants in the project are the high school academic mentor, the student, the employer organization
and the mentor (Fig.1).

University

Employer organization

Student

Academic mentor

Mentor

Fig.1 Participants and connections in the practical education of the project

The inclusion of participants in the project is carried out as follows:
• The inclusion of any student project is done by filling in the registration and profile in the web-based system
module.
• Students enter information about their student status, which is verified by the university.
• Each student applies for self classifieds posted by the employer organization. The student may apply for ads
corresponding to his/her professional field because the system automatically filters the ads and it presents only
possible position according to their position. For example, students from the field of "Education" can apply for
listings provided by schools, kindergartens, community centres and other organization activities that are in that
direction.
• Employer organizations specify their representative (called a mentor) in the notice. Practical training is
supervised by a mentor. This is the teacher of the school, kindergarten or employee working in another type of
institution, which has a university degree in the same professional field.
• The employer organization selects jobs, searches students, as the selection is done on the profile of the student.
• After approval of the student by the employer in the system, the student confirms his/her participation in the
project.
• Then the student chooses from a web system academic mentor. When the academic supervisor confirms their
participation in the system s/he is included in the team responsible for the practice of the student. Academic
mentor is a teacher from high school who is responsible for the organization and conduct the practice of the
project.
Fig. 1 shows the relationship of the student with a mentor, an academic teacher, university and the employer
organization.
The methodology of the project work includes establishing a timetable and program of the student. The program
is prepared by the mentor and must be flexible enough to provide him/her with best conditions for both training
and practical work. The program is coordinated with the academic mentor, introduced in the web system and
confirmed electronically by it.
The schedule for dates and times shall be prepared by the student and agreed with the employing organization
and then be approved by the mentor electronically.
Achieving the objectives of the project is carried out by creating conditions for quality practical training for
students of the team implementing the training. When building a team comply with the following
"characteristics of competent team" ["Project characteristics and types. Logic of the project. Phases ", 2014]:
good social and professional relationships, benefical and open discussions, high trust among team members,
ability to receive criticism, internal discipline, low tension and conflict, tolerance, team culture.
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The activities of the mentor and academic mentor of the pedagogical courses in the practical training under the
project "Student practices" are as follows:
Mentors in the "Education" are teachers of schools, kindergartens, community centers and staff from social
organizations. They make the program of the student subordinating it to the specifics of the actual working
environment, align it with the academic mentor and insert it into at the web system. The mentor discusses the
schedule with the student and confirms it electronically. The mentor introduces students to the working
environment, with specific activities with the characteristics of the educational and learning process in the
employer organization (schools, kindergartens, etc.). The mentor assigns tasks to students, tracks their
performance and takes into account the development of the student professionally. They also keep a track of the
presence of the student and reflect the online system. So the student can be seen by all in the system. At the end
of practice to prepare a report on the work of the student.
Another participant is the team's academic supervisor who monitors and supports the work of students and
mentors. S/he helps students in developing lessons, teaching situations, preparation of presentations and
development of various visual aids. The academic supervisor carries out consultations with students, monitors
their presence. After the award of the students’ assignments s/he complies with direction "Pedagogy" and is in
support of their future teaching activities. At the end of the practice assesses the placement.
Students of pedagogical specialties perform their practical training in schools, kindergartens and institutions in
the cities of Dobrich, Varna, Tervel, General Toshev and other settlements in the region. (Fig.2)

Schools

Nursery schools

Humanitarian High School “St.St.Cyril
and Metodius”;Secondary School
“D.Talev”; Secondary School “Yordan
Yovkov”; Primary School “Stefan
Karadja”; Primary School “D.Minchev”;
Primary School “Hristo Smirnenski”;

Full-time nursery school “Zvezditsa”
23;“Daga”,“Prolet”,“Bodra
smyana”,United Nursery School
“Buratino”, “Delfinche”
Employer organization

Other
Cultural community centers

National community center “Yordan
Yovkov – 1870”

Association for social development and
integration; Association “Natsionalno
dvizhenie rabotilnitsa sedyanka”.

Fig.2 Employers which realize the practical education for pedagogical specialties

2.1. In schools:
Students engaged in practical training in the project schools are introduced to educational documentation
(curriculum, teacher’s book). Learning about the specifics of the all-day training, the allocation of classroom
level and extracurricular activities. They develop a lesson plan and teaching materials to the lesson. They
acquire the skills to work with students and to teach lessons. Discussion of extracurricular work, with its
planning and implementation is important. Cognizance of the order and organization of students’ nutrition,
organization of recreation and seeing off the students – things that have significant bearing on health and safety.
Utilizing criteria for assessing the knowledge and skills students acquire and apply them in their future
profession. Observing and participating in the organization and planning of the parents' meeting and acquiring
skills to post comments questions and cases concerning children and the school.
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Students who worked on "Summer children Academy" were introduced to activities related to summer school theoretical and practical. They acquired skills in theoretical knowledge, organizing and conducting various
activities with the children - different teaching, music and games, which are widely covered in the summer
school. As sports and other games in the open like "sea wanders" Dodgeball, Football, Hot ball, badminton,
shooting water pistols, Skittles. The students acquire skills for working with students in the development of fine
motor skills. For example, making wheels of paper, watches from CDs, masks for carnival seabed made of
glossy bar, making animals of paper, drawing, finishing the drawing, drawing connecting points, making Sun
Paper, working with plasticine to map sightseeings, nature calendar, and more. (Figure 3) Thus, the students
made different didactic materials that are used in the educational activity.

Fig. 3 Didactic materials made by the students with elementary school students.
Throughout the project, students work upon extracurricular activities. For example, together with the students
they visit the cinema, the "Old Dobrich" urban park, participate in the celebration of Midsummer and others.
The students acquire skills to prepare the first day of school as made of different materials: boards, clocks,
letters, patterns of paper, collect natural materials and shaped corners.
Students form creative skills and conduct festivals and carnivals. They learn to put into practice the theoretical
knowledge of education, communication and emotional empathy. In contact with the nature taught the skills of
forming ecological culture and behavior in adolescents.
So when a project is self-controlled individual adaptive, reflexive govern the course of his study, "more
technical" knowledge, realizes their importance to the success of their business. This creates good conditions to
accelerate personal growth [Seleucus, 1998].
2.2. Kindergarten:
Students engaged in practical training project in kindergartens acquire knowledge about the teaching process in
the nursery and the specifics of the different categories of staff. They get acquainted with the activities of the
children in the kindergarten through the day. Acquire knowledge and skills for conducting pedagogical
situations, different types of games, walks and excursions. Students continuously monitor the training process
and participate in it during the practical classes. Students form practical skills for revealing the beauty of the
environment to children and on this basis they get skills for its preservation. They expand their practical skills to
protect children's health. In practice, the students realize their skills for positive upbringing and forming
universal values. During the project they improve their skills for work with children in the spheres of art
activities, labour-constructive activity, development of teaching materials, various decoration and others.
(Figure 4)

Fig. 4 Didactic materials made by the students with children from kindergarten.
2.3. In community centers:
Students - practitioners engaged in the practice community centers are acquainted with the activities of the
library as an institution and have the opportunity to learn about the functioning of the basic units in the library.
So learning about the operation of various types of schools - language, music, art and more. Acquainted with the
organization and operation of amateur compositions clubs and formations to the library. They learn about the
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mandatory documentation kept by teachers in schools. Students acquire skills for making presentations on
important dates and figures, scenarios for different celebrations and events in the community center (Fig. 5).
Acquire experience and knowledge of extracurricular activities and experience in the creation of cultural
products. While working to improve communication skills and social competence of students.

Fig. 5 Exhibition of the School of Fine Arts
2.4. Associations: In the associations students are engaged in extracurricular activities. For example, in the
association for Social Development and Integration students are able to work with at-risk children and children
at risk of dropping out of school. In the association "National Movement workshop bee" -YULNTS students are
introduced to the history, technology and applications of nonwovens in their future work as teachers. The
Production of nonwovens is absorbed in different ways. These types of practical skills and techniques they
apply during the different types of practices in schools and kindergartens provided during the academic training.
2.5. Other: During the practical training functional experts get acquainted with various employers’
organizations whose activity is related to the classroom level, extracurricular and out of school work and can be
included in the project.
3. RESULTS
The results of the practical training of students in the "Student practices" in different organizations, employers
are as follows:
The project BG051PO001-3.3.07-0002 "STUDENT PLACEMENT" with the financial support of Operational
Programme "Human Resources Development", co-financed by the European Social Fund of the European
Union direction of Pedagogy which includes educational courses with 108 registered students, but actually 78
students are contracted and work on the project. They have carried out practical work in 19 employer
organizations.
As a result of the practical training in different employer organizations, students are oriented to the teaching
profession and the working atmosphere in school and kindergarten. They had the opportunity for several months
to observe, compare and find best pedagogical practices.
During the practice the students have enriched their knowledge, accumulated experience and knowledge that
will give them a good start in their future teaching profession. The students ended with making a folder with all
materials during student practice. It can be used in the future pedagogical activity. The project created good
conditions to accelerate the personal growth of the individual.
During the practice professional relationships between trainees and employer organizations are established.
Many of the students were offered a job in the respective institution.
During the project between universities and employer organizations future joint activities are outlined.
Best project results and performances of students are reflected in different media.
4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
We believe that the successful completion of the project and the support in the formation of professional
competencies in SSM educators in a wide range of activities at school and out of school activities. Experience of
the project can be used in subsequent years in the preparation of the students. A discussion in which project
work permanently could be included in professional training, as it allows for a link between students and
employers, and between the university and schools.
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FORMATION OF COMMUNICATIVE SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Bozhanka BAYCHEVA1, Kameliya KOYCHEVA2
Abstract
The purpose of this paper is to trace the opportunities offered by the integrative relationship between subjects of Musics
and Bulgarian Language and Literature (BLL) to form the communicative skills of the students in elementary school.
Through musical activities included in classes in Bulgarian Language and Literature, students develop not only language
skills but also their musical abilities. The use of cross-curricular links between the Bulgarian language, literature and music
helps students become more free to communicate more easily with the world outside. The provided modern forms of
education enable students to have more comprehensive, attractive and accessible education. They increase significantly the
effectiveness of students' learning as a whole and separately for each course. Interactive in nature they affect the overall
development of students.
Key words: primary education, integrative links, music, language, students

1. INTRODUCTION
Globalization removes boundaries, increases the importance of language in communication, without which
communication processes can not become reality. On the other hand music as art is a universal language of
communication between people. Therefore, our work in elementary school was performed using the integral
relationship between Musics and Bulgarian Language and Literature (BLL) for purposeful building of
communicative skills in students.
In the educational process there is a place for the traditional model as well as for the new models, affirming
methodological tools for forming verbal communicative skills and creative self-expression of students. The
motivation for the use of integrative connections between language and literature and music is transforming the
educational content into a tool for personal development of the students, to the formation of attitudes and skills
to participate in the lives of others through tolerance, solidarity, mutual assistance.
The aim to teach Bulgarian Language and Literature is to help students learn to communicate through language,
to improve their communicative skills. This part of the communicative teaching BLL at primary school is very
important. Communicative orientation of the Bulgarian language training in primary school suggests the
formation of communicative competence in students. According to M. Georgieva "communicative competence
concept is interpreted differently, but the most widely accepted models for her include: language competence;
sociolinguistic competence, which correlates with the relevance of communication (according to social context);
discourse competence, i.e. transmission of meaning through the text or discourse competence and strategy
including the strategies of the participants in the communication for dealing with the problems in the
communication, using (intentionally or not) different mechanisms relating to "adjust" the system of language
tools needed for optimal flow of the communicative act. Communicative competence is regarded as the highest
in the hierarchy of competences "[Georgieva et al., 2013, p. 111].
Formation of communicative competence begins in early school age.
The paper offers training, which uses the interaction of the subjects of Musics and BLL directed to forming the
communicative skills of the students.
The object of the study are students of primary school age from comprehensive schools in the town of Dobrich.
The aim of the study is tracking the possibilities of creating communicative skills and competencies in students
from elementary school through Music and Bulgarian Language and Literature (BLL).
A model of teaching in which the subjects of Music and Bulgarian Language and Literature are integrated is
offered with the purpose for better acquisition of educational content and formation of communicative skills in
the students.
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2. METHODS
Interaction possibilities between the subjects of Musics and Bulgarian Language and Literature have been
explored. An analysis of academic records such as state educational requirements (SER) for the educational
content of Musics and Literature for the initial stage of education (I-IV grade), curricula and textbooks has been
done. A model for interdisciplinary training of elementary school students on the basis of SER and the subjects
of Methodology of Music Education (MME) and Methods of Teaching Bulgarian Language and Literature
(MTBLL), which are studied at the university, has been developed. In this model of learning the integrative
connections that appear are realized through the cores of educational content and learning activities [Baycheva,
Koycheva, 2014].
Cores of educational content are as follows:
• Bulgarian Language and Literature
Core №1 Socio-cultural competencies
Core №2 Language Competence
Core №3 Socio-cultural and linguistic competence: Oral Communication
Core №4 Socio-cultural and linguistic competence: Written communication
• Music:
Core №1 Music: music-making, perception of music
Core №2 Elements of musical expression
Core №3 Musics and game
Core №4 Functioning of Musics: Musics and society
Learning cores are implemented through the following activities:
• Bulgarian Language and Literature
- Oral communication - speaking and listening
- Written communication - writing and reading
• Musics:
- Music performance - singing, playing musical instruments and children's movements with music
- Perception (listening to) music
- Creativity (composing music)
From the above, it is clear that primary school works primarily for the formation of socio-cultural and language
skills. Therefore, our goal is to draw guidelines for conducting interdisciplinary learning through Bulgarian
language, literature and music that complement students' knowledge, develop skills to communicate and build
competencies, ensuring full participation of the individual in socio-cultural and artistic communication. In
connection with the realization of this goal is the analysis of content and selection of appropriate artistic
material.
BLL curriculum includes: knowledge about language and speech; ways of their implementation; turning them
into skills (spelling, orthoepic for expedient selection of language resources to create language messages in oral
and written form; a system of exercises for developing oral and written language and various types of creative
activity resulting from the nature of the subject material; the necessary for the creative speech expression
language resources i.e. the relevant lexis for the material studied (words, phrases). The links between the
syllabi are organic and interconnected as on a practical basis the different facets of the expressiveness and
figurativeness are rationalized [Petrova, nd].
The emphasis in teaching BLL is acquiring knowledge, skills and attitudes that form the socio-cultural and
linguistic competence, and in Musics it is the formation of artistic and aesthetic culture of the students and
stimulating their creativity. The connections between Literature and Musics – the curriculum, common themes,
etc. promote and provide opportunities through classes in both subjects to confirm their knowledge in different
situations and from different perspectives, contribute for building a comprehensive and unified view of the
world. Complementarity ensures the development of creative potential, artistic gifts, maintaining attention and
motivation for learning and expression.
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Therefore, in this model of training students not only acquire knowledge of language and music, but also
develop communication and creative skills through expressive means of music and word.
Characteristic of communication in primary school is intertwining of verbal and non-verbal communication
means. Verbal communication is actually the oral form of speech communication and non-verbal
communication is the process by which people communicate and understand without words, ie communicate
with each other, communicate their thoughts and feelings through gestures, facial expressions, body language,
etc.
The developed model allows us to use the complex impact of these means of communication.
2.1. Integrative learning through activities
Formation of communicative skills in elementary school is realized through two main types of communication
activities: Reproductive activities are motivated by the need for meaningful reproduction of other texts or
fragments and productive activities where completely new, texts of somebody’s own are composed [Georgieva
et al ., 2013, p. 351]. In fact, whether the texts are reproductive or productive depends on the degree of autonomy
and interference.
Forming of communicative and speech skills in students from elementary school is carried out through a system
of speech exercises. Communicative and speech skills formation is a foundation and prerequisite for better
learning of the language and good knowledge of the language helps students to liberate their behavior and
communicate easier in the environment. Furthermore, through language training the skills of students to navigate
the communicative situation, to engage in dialogue, and to create oral and written texts are improved.
To each core in the Music curriculum and BLL curriculum for primary education ["Educational Programs",
2000, 2001, 2002, 2003] are included knowledge, skills and attitudes that students need to master in the
process of oral or written communication.
Our work is directed towards the formation of such knowledge and skills as to enable students to consciously,
actively and responsibly communicate in a variety of situations.
As mentioned above, training cores are realized by operating activities
2.1.1. Oral communication
It is very important for a child from an early age to listen to correct speech and thus to form his/her own speech.
Therefore, in Bulgarian Language and Literature classes students listen to poems, stories, tales, riddles,
proverbs, etc. They make observations:
• the meaning of words;
• the means of expressions of speech;
• the arrangement of the text content in a logical sequence and they are oriented in the speech situation.
Music is that magical art that evokes interest in children and supply them with joy and positive emotions.
Therefore, , in Bulgarian Language and Literature classes students listen to music that affects them emotionally,
while supporting the work of the teacher.
Listen to different genre and type of music:
• Instrumental works by Bulgarian authors;
• Instrumental works by foreign authors;
• Vocal music - Bulgarian and foreign;
• Songs from Bulgarian authors, children songs, school songs, foreign songs, etc.;
• Folk music;
• Dance music, etc.
Make observations:
• the expression means of music;
• the different types and genres of music.
Students gain experience from hearing and learn to compare according to the character and mood in a different
genre and type of music.
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Listening to music helps them:
• to learn to react to different heights and expressive tone of voice;
• to realize the meaning of intonation as a means of expression;
• to improve their auditory skills;
In perception of music students build skills:
• to experience the character and mood of music images.
In this respect, favorite, for the students, cartoons that are associated with many emotions and experiences are
used in the classes. Very often, these movies are voiced with classical music which students are expected to
recognize, analyze, etc.
• to select appropriate musical material according to mood of the literary text.
Students listen to stories, poems, stories and other literary texts. They orient themselves in the situation and
choose the background music, according to the nature of the work and the character.
To be able to communicate effectively students need to develop their oral skills. For this purpose, they learn to
organize their logical statement mastering the fundamental norms of the literary language. They make analyses
of the literary or musical work they have listened to using:
• appropriate definitions;
• different phrases and collocations;
Thus they gradually broaden and enrich their range of language resources.
Students share their impressions from the music they have heard on the electronic media and express their
preferences. While listening to music they make comments and at the same time learn:
• to participate in the dialogue;
• to compose new, original (productive) texts;
• to communicate with others using appropriate intonation, gestures, postures;
In the rhythm of music being played they play the role of the characters, interpret their words, sounds and
behavior. Thus they develop not only their speech but also their creative abilities.
In the process students learn:
• to respect and esteem the opinion and preferences of others;
• to be tolerant towards others.
In the classes folk songs in original and processed form are listened to. Trainees are introduced to the music of
the Balkans, to European music, American, etc. This way a tolerant attitude to folk traditions and customs of
other nations is being formed.
Songs are also a means of communication between people in which communication between the author,
performer and audience occurs. Poetic texts make songs close, understandable and accessible. Songs provide
perception and learning of a text visually and aurally, and this provides an easier language acquisition and
successful transmission of the message.
Singing in the classes in BLL aims at achieving speech intonation able to express different emotional nuances.
In performing songs:
• there is an influence on the complex personality of a student - through music and poetry;
• Students interact;
• they express themselves, their thoughts and feelings;
• they interpret the input messages in the song;
• speech defects are adjusted.
The vocal work is particularly effective for children with speech problems. By singing various breathing
techniques which can achieve coordination between breathing, phonation, and articulation are acquired.
Articulation in singing differs from the speech one. This is due to the different way of singing vowels and
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consonants. Singing is characterized by prolonged singing of vowels and short pronunciation of consonants. It is
the vowels that give emotional hue, saturation and tone of voice. Without them it is impossible to talk about
vocal music. Pronunciation of consonants is an essential factor that determines the perfect diction. Diction
depends on the quality of our speech - how clear and understandable it will be.
In singing as well as in speaking, it is important to observe proper emphasis of syllables in words. Not in a few
cases the logic of the text diverges from agogic of music phrase (the so called "prosody"). Students are explained
that it is essential to stress a word correctly in order to obtain a clear and accurate text.
Singing in classes contributes to:
• the development of the voice;
• overcome the monotony of speech;
• to expand the tonal range;
• to increase the volume of the voice.
• the formation of tolerance and respect for cultural diversity.
When performing a track pupils recreate it not only emotionally but interpret it, put their own understanding and
attitude. Students perform songs of other peoples (Turkish, Armenian, German, Italian, American, etc.) by which
tolerance is formed as well as in listening to music.
Through the integrated training between BLL and Musics students prepare for participation in various forms of
expression, communicative competence is formed for:
• Guidance in a specific situation in the conditions of which the manifestation will occur;
• Planning of the event - reproductive or productive;
• Realization of reproductive / productive expression;
• Assessment of one’s own and somebody else’s expression.
Through the implementation of music students prepare to participate in celebrations, festivities, school concerts
and more. Therefore, live performance is important. In it students make contact with the audience and interpret
messages of a song. Singing activities and stage manifestations help them to become more free and communicate
more easily with the world around them. Therefore, we believe that the performance of songs contributes not
only to the language development of students, but also for the formation of their communicative skills.
In our work we use new technologies that bring an element of novelty and make lessons more interesting, more
emotional and more attractive.
Using karaoke in the classroom of comprehensive school students makes learning music fun, entertaining and
effective. Singing karaoke gives unforgettable pleasure even to students with less music abilities [Baychev,
2011, p. 714]. When used in the lesson karaoke creates interactive environment that facilitates the work of the
teacher. Students perceive and learn lyrics not only auditorily, but also visually in an exclusively attractive way.
They sing by reading the text that is displayed and coloured rhythmically on the screen. Using of karaoke
motivates them and as a result of it their activity is increased and the song is acquired faster.
From the said above it is clear that in the perception and performance of music students form a socio-cultural
and linguistic competence.
Elementary school students master the mechanisms and techniques of reading and writing, which is done by
written communication.
2.1.2. Written communication
Transition from the oral form of communication to the written word is in the process of learning in which
students learn to write lyrics and compose:
• Text in a given music;
• Dialogue set according to a musical topic;
• Questions and answers on a musical theme, etc.
The creation of oral and written texts makes a student an authour with their own personality and thinking, with
their own style of communication. Students create reproductive texts retelling what they have heard, or a wellknown fairy tale, or productive texts describing what they have seen and experienced being creative.
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In primary school the art of reading is being mastered and skills for expressive presentation of the text are
being developed. When a student reads, it is necessary for them to understand and acquire the semantic content
of the text, and it is important for the audience to understand the meaning of what has been read. This is the
reason why students learn to read stories, tales, poems, riddles, etc. with appropriate intonation. The acquired
knowledge about the importance of intonation as a means of expression helps them to do it.
2.2. Integrative thematic links
One version of the complex integrated approach is the consistent presentation of the material on a specific topic
by means of expression of speech and music. The theme demonstrates the potential of the language, literature
and music illustratively, for example, the topic about family, relationship between family members, generations,
the relatives’ jobs, holidays and rituals. This is a topic that on the one hand reveals the individuality of the family
of a student, and on the other is an umbrella for a certain region or country. All genres - poems, stories, tales, etc.
fully cover this topic. It is suitable for the creation of texts from students - essay description, by experience, by
imagination, dialogues, drama sketches and also for artistic approaches to the task of "role-playing". Integrative
approach to music can illustrate certain actions, rituals in a family - Lullaby, lament, Christmas songs, etc..
Songs, combining the two arts (music and lyrics), have stronger impact and are more motivating. Analyzing and
emphasizing different means of expression, the level of comprehension, linguistic, emotional and general culture
is increased Almost always this topic provides an opportunity for self-expression of students, especially in
participation in school and citywide celebrations. The conservation and recreation of winter or spring holidays Lazaruvane, Christmas and others create emotional memory of togetherness, continuity, pride and confidence values established by civilization.
Variations of the integrated approach based on the common themes of the studied works and links between them
are many - the seasons, natural phenomena, motherland, etc.. Love for the country, Bulgarian language and
national pride are taught through these topics.
Especially comprehensive is the subject of a homeland - language, history, nature, patriotism. This is a topic
which is an integral part of the BLL and Musics curricula, but publicly it is demonstrated on the occasion of
national holidays and anniversaries of revolutionaries, freedom fighters and prominent educators. And here
genre variants of music and BLL are numerable. In Musics classes in vocal creative work text is analyzed in
order to reveal the characteristic expressions of verbal art. Emphasis is put on the purpose of the speech acts, on
linguistic features - selection of grammatical, syntactical and stylistic expressions. The role of intonation is
strengthened. It conveys the emotional state, the conditions under which communication takes place. Tasks for
autonomous work are set. They include questions about the logical emphasis, pauses, tone, timbre of voice,
correct articulation. These things are accentuated in classes in BLL but background music enhances the impact
and supplements the information with expressive means of music. Topic goes beyond the learning environment media citywide, school, national holidays and celebrations and contributes to developing a sense of patriotism
and national consciousness. Instrumental works cause emotional impact, create associations, develop
imagination and give rise not only to illustrate a certain action but in putting communicative task to improve the
language competence of students - improving skills for creating text - description essay, essay on imagination
entry into role.
The presented model for the formation of communicative skills in students through interdisciplinary learning is
based on the approaches as follows: individual, individual-and-group, personal, interdisciplinary, integrative,
situational. It is based on didactics principles: accessibility, visibility, scientific rigor, orderliness, consistency,
activity and independence.
3. RESULTS
As a result of our work, students have gained knowledge about:
• The means of expression of speech and music;
• The nature and social role of music and language;
• National and cultural identity.
The synchronic study of BLL and Musics contributed to the formation of linguistic and socio-cultural
competence in the students. They have mastered:
• The norms of the Bulgarian language;
• Skills to apply the acquired language knowledge in different communicative situations;
• Establishment of a culture of communication, esteem and respect for the views and preferences of others;
• Formation of an attitude of tolerance and respect for cultural diversity and multi-ethnicity.
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As a result from our work classes have become more varied, more interesting and more emotional. Through the
musical activities included in the classes in Literature, the students have developed not only language skills but
also their musical abilities. The used cross-curricular links between the Bulgarian language, Literature and
Musics significantly increased the interest of the students, and hence the effectiveness of the training. As a result,
the students have become more liberated and have communicated more easily with others.
4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
In the interaction with musical and verbal art the students perceive the world and acquire aesthetic values, form a
respect for the beautiful and are affiliated to the world of the magnificent. In the process of acquisition of
musical and literary works they learn to understand, compare, juxtapose, make conclusions and generalizations.
Music lessons included in the BLL classes affects the feelings of the students, uniting them in common
experiences and knowledge acquired through experiences always leaves lasting traces. As a result, the students
become more active, it enhances the motivation and hence their performance.
The proposed learning model is liked and preferred by students because it offers more opportunities for selfexpression, allows them to acquire knowledge and skills in a friendly and fun atmosphere. The methods and
tools used in the model allow better opportunities for a more complete acquisition of the curriculum and
formation of communicative skills and competencies in the students. Interactive in nature they affect the overall
development of the students.
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FLIPPED CLASSROOM – A PEDAGOGICAL MODEL FOR ACTIVE LEARNING
Nadezhda Angelova1, Gabriela Kiryakova2, Lina Yordanova3
Abstract
The development of the information and communication technologies provides opportunities for implementation of new
pedagogical models and approaches in education. These models allow students to participate actively in the learning
process - interact and collaborate with other students and teachers. The aim of the current work is to present the benefits of
one of the forms of blended learning - flipped classroom and to research how it can be used as a means of shifting from
passive to active learning.
Key Words: e-learning, blended learning, flipped classroom

1. INTRODUCTION
The development of the Internet and new communication and information technologies have created new
generation of users, called digital generation. The term describes those born between 1982 and 2002, who live in
constant touch with the latest technology and social media. They prefer tools working in multitasking mode and
permanent connectivity, characterized by active learning and collaboration. (Prensky, 2001), (McMahon, M.,
Pospisil, R., 2005) Scientists believe that the problem is not to get the attention of students, but the fact that they
have changed their needs and expectations. Standard stereotype of the classroom where the teacher plays a
major role is inappropriate and teachers should focus their efforts to provide a learner-centered environment and
include activities for active learning.
The pedagogical model flipped classroom reflects the change in the new generation of learners and allows more
dynamic and effective interaction. This model is one of the forms of blended learning.
The aim of the current work is to present the benefits of flipped classroom and to research how it can be used as
a means of shifting from passive to active learning. The presented software tools are designed to help teachers in
the creation of interactive video lessons and efficiently integrating them into the learning process.
2. NATURE OF THE FLIPPED CLASSROOM MODEL
By definition, the flipped classroom model is presented as a technology in which learning activities traditionally
carried out in the classroom are exported outside and vice versa. This model consists of two components and is
realized with two educational techniques - interactive active learning in the classroom and computer assisted
self-learning beyond. The essence of the model lies in the fact that students use specially selected and prepared
video lectures for self preparation and thus increases the time for communication between the teacher and
students in the classroom. (M.J. Lage and G. Platt, 2000)
2.1. Active learning methods
Active learning is a learning model that allows students to do something and think about what they do. There are
distinguished four main types of activities that promote active learning - individual activities, pair activities,
activities in small groups and activities (projects), bringing together large groups of learners. The teacher should
select the most appropriate activities to complete the specific goals and objectives determined for the course.
These types of active learning activities can be implemented successfully in a traditional classroom course,
blended course or online course created in LMS. (Zayapragassarazan, Z., Kumar, S., 2012)
2.2. Advantages and disadvantages of the model
Growing interest in this training model provokes researchers to explore and discuss the benefits and negatives of
its application ( Jon Bergmann, Jerry Overmyer and Brett Wilie, 2013), (7 things you should know about flipped
classrooms, 2012).
2.2.1. Benefits



Allows devoting more time to study material according to individual pace and learning style of each
student, the resources can be viewed in multiple extracurricular times.
Engaging learners and creating personal learning strategies depending on their progress.
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Students’ social skills are supported by strategies for active learning through cooperation and
collaboration that increase responsibility for their contribution to the group.
Improve learning achievement. Based on surveys on the use of this learning model can be concluded
that students do better in tests and examinations. These results depend on many other criteria and
therefore the conclusion can not be confirmed for the model as a whole. (Jacob Lowell Bishop,
Matthew A Verleger, 2013).
Better communication and interaction with teacher during lecture time. In this way, the teacher
will receive instant feedback on the student’s progress and help him to clear out which parts of the
lesson are difficult for them. The most common mistakes being made in the use of new material will be
track down and eliminate through discussion.
Allows creation and presentation of learning resources in a suitable form, recording lectures, video
on-screen demonstration of certain software, additional resources from video sharing platforms. Use of
scenarios for active collaboration, group or individual projects, taking notes in lectures or limit access
to the following resources in the course are part of the strategies for active learning. Preliminary
examination of the material is the basis for conducting Just -in -time teaching. The teacher requires its
students to read the resources at home and to come to lecture with knowledge that can be developed
during the class time.
Continuous learning process - moving forward in the material, despite the absence of teacher or
learner. This allows students who are engaged in other activities or absent due to illness to monitor and
execute tasks in a timely manner.
Economic benefits - major universities and educational institutions can support the traditional lecture
model with a large number of students in a lecture hall and make it more effective without the
introduction of seminars and dividing students into smaller groups. (Berrett, 2012)

2.2.2. Limitations







Inability to apply to all subjects.
Internet accessibility limitation. When applying this learning model the teacher should be aware if
students have access to the Internet in their homes and in the computer rooms in the institution.
Providing CDs with materials for self-study could be a solution of this problem.
Lack of a sufficient number of computer labs. This limitation can be overcome by the initiative
BYOD (bring your own device). The availability of mobile devices (laptops, tablets, smartphones) and
a good Internet connection allow the teacher to make online collaboration with students during the
lesson. This learning strategy will help students to achieve skills how to study effectively using this
natural environment of mobility, communication and social media.
More responsibility of the students in the learning process. Transforming learners from passive into
active users requires taking the main role in their learning process, being more responsible gives them
more freedom to experiment.
Change in the way of teaching and acquiring new skills for teachers. They have to restructure and
adapt lectures to flipped classroom model, which forces them to adopt new technologies to create
resources for online presentation. Creating own their video tutorials challenge teachers to take a
different view of the teaching process. They should find the best way to convey the most important
lesson in the 5-6 minute video resources, to choose the most appropriate examples and plan time for
discussions, collective and individual work.

2.2.3. Important requirements for successful application of the model
According to some researchers (Miller, 2012) applying the flipped classroom model does not solve the problems
in education and can not be used without prior definition of goals and objectives that have to be achieved.
Teachers should use a pedagogical design and incorporate appropriate activities to assist the implementation of
the model:




Motivation – it is not enough just to create video lectures, it is important to focus students’ attention to
the applicability of knowledge, to stress on the importance and benefits of learning. Opportunities for
implementing knowledge in real life will motivate them to learn.
Engaging attention– using an instructional design to create a flexible course including a variety of
activities to engage students’ attention. Some of pedagogical techniques to stimulate active learning are
project-based learning (PBL), game-based learning (GBL), Understanding by Design (UbD).
Technology – as the flipped classroom mainly consists of video lectures and resources it needs to
provide the necessary tools for recording audio and video media for communication and interaction
with the teacher. There are many software tools for creating audio and video materials and platforms
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through which these resources can be transformed into interactive video tutorials with build-in
questions.
Feedback- created video should provoke a reaction in the students so the teacher can receive an
immediate feedback to what extent this resource was useful and whether it has the intended impact for
acquiring new knowledge. Some platforms suitable for models allow statistical assessments and
monitoring success.
Place and time–The development of mobile technologies and applications created an opportunity to
learn at a convenient time and place. The resources should be in an appropriate format and not too long
so the students not to be bored.
3. OUR EXPERIENCE

To test the benefits of a learning model it is necessary its application for a long period of time. Our team has an
experience in using interactive active learning methods and some of them will be represented in next parts.
3.1. Just-in-time teaching
The technology Just-in-time teaching (JiTT) is based on the following: before each session learners perform
Web-based tasks, which examine the level of assimilation of the learning materials. Students prepared
separately to be able to deal with the tasks. Teachers assess the level of students’ knowledge and become
familiar with the problem areas. Activities during the exercise are determined by results achieved in the
execution of preliminary tasks. Feedback is the basis of the technology JiTT. An important point is the active
participation of learners and their contribution to the presentation of the learning materials. The learners use
Web tools in their preliminary preparation on the topics for discussions with the lecturer. Our experience
combined JiTT with an application of a wiki system for creating a course for ICT subject. The students had to
learn by themselves how to create wiki pages and be responsible for writing the content. Individual tasks have
been successful in acquiring knowledge and skills in the curriculum as well as group works. It has been proven
that the education efficiency does not depend on the used technology but on the methods of training which are
applied. When learners are more active the training itself improves. An active learning environment in which
students participate in the presentation of the material and interact with both the teacher and each other is much
more effective than traditional, in which the active side is the teacher and students are passive. (Angelova N., L.
Yordanova, G. Kiryakova, Y. Tzvetanova, 2006)
3.2. QR codes
QR code is a marker tool of Augmented Reality. The code can contain a variety of information, such as
additional data supporting the learning process, locations of objects, videos, school initiatives and others. Using
QR codes in Biostatistics course led to a better level of students’ knowledge. Each code contains embedded link
to a video tutorial created by our team and uploaded to YouTube. The students can scan the codes by their
mobile devices and watch videos. This provoke their interest in QR technology and besides knowledge of the
particular discipline they acquire skills to work with this tool of augmented reality. 77% of students agree that it
is a good learning tool, which is a matter of interest and innovation. About the usage of specific learning
resources 67% of the students conclude that their access to educational content is easy, but only 26% prefer it
for every day. (Pencheva Al., N. Angelova, L. Yordanova, H. Mitev, 2014)
3.3. Screen casting
Including video lessons with demonstrations of practical tasks using MS Excel and MS Access, increazed the
students’ success in the disciplines of Informatics and Biostatistics. Although flipped classroom model was not
fully implemented, these video resources have been very useful for students’ self-training. The survey carried
out among them cleared out that they prefer video tutorials lasting between 5 and 10 minutes, and the average
number of replays is between 1 and 2. Concerning quality of the videos students reported that these resources
are interesting and understandable. The appropriately way tutorials are served prompted them to use the power
of Web 2.0 technologies in their learning process. Next step ahead is to incorporate more interactivity inside the
videos. A solution for that is including questions at any time of the video to provide feedback not only for
students but also for the teacher. At the moment resources are uploaded in LMS Moodle using the opportunities
of lesson activity for interaction and creating branches for learning paths. (Angelova, N., L. Yordanova, 2014)
4. FREE SOFTWARE TOOLS FOR CREATING LESSONS SUITABLE FOR FLIPPED CLASSROOM
MODEL
Besides Moodle there are a number of other online based platforms that offer functionality for creating lessons
including video resources. In addition there is an opportunity for adding text information explaining the lesson,
tools for taking notes while watching it, build in questions during the video or at the end demanding answers
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from students. This allows tracking the learning progress and makes students active participants in their own
learning process.
Next list of some online platforms, we recommend, will help teachers to build video lessons suitable for flipped
classroom model:
EduCanon is a tool for creating interactive video tutorials, including questions at some point in the execution of
the video. Teachers can create their courses and enroll students thus have the opportunity to track their
performance. (EduCanon)
Teachem is a platform based on the Ted-ed model. Users can create lessons based on videos from YouTube
and teachers can add comments using flash cards or ask questions during the video. The platform allows
teachers to create their own class with different status of accessibility (public, private) and to determine which
users can view video tutorials. Collaboration with other teachers and users is also available. (Teachem)
VideoNotes is an extremely easy and convenient tool that connects to Google Drive and allows taking notes
while watching videos on YouTube. Provides an opportunity for collaboration and sharing like simple Google
document. Teacher can use it as an assignment for students for individual or group work. (VideoNotes)
Bluebbr is a simple and easy to use online tool transforming a selected video clip from YouTube into
interactive video lesson by adding multiple choice questions. The users receive an immediate feedback and can
compare the results of different participants who watched the video lesson and have answered the questions.
(Blubbr)
Zaption is a platform for creating interactive video tutorials, including videos, slides, text and questions that
may appear during the lesson in different places. Used video clips are from YouTube, Vimeo, PBS, or National
Geographic. Offers the ability to track the activity and success of the participants. (Zaption)
EdPuzzle is a platform uses video resources from Khan Academy, Ted, Vimeo, TeacherTube, Learn Zillion etc.
There are two types of users – a teacher and a student. Teachers can create lessons, courses, assignments and
monitor the students’ participation and success. Created video tutorials can be shared and embedded in other
web environments (eg LMS) and can be viewed in a guest mode. Thus eliminates the requirement of registration
in different platforms, but disables possibility for tracking and monitoring. (EdPuzzle)
Figure1: Embeded video lesson into a Moodle course

BlendSpaces – This platform provides the ability to create interactive video tutorials by incorporating elements
from various sources, text and quizzes. When participant reviews a lesson there is an opportunity to comment
and evaluate it by ratings (buttons “like” and “dislike”). The platform provides statistics about the number of
views for each lesson, duration of viewing and students’ success. The teacher can assign resources and students
to his courses created in the platform. The ability to embed resources makes them an universal tool for
publishing in various places on the web. (BlendSpaces)
Advantages of online platforms for creating lessons for the flipped classroom model:




free, web based
user friendly interface, drag&drop;
creating courses and assigning students;
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using different types of resources – text, pictures, videos, questions;
sharing and embedding in web;
immediate feedback
tracking progress of assigned students;
reusing video tutorials created by other teachers in the platform;
interactivity - disruption of the video at a certain point in response to a question;

Disadvantages




Inability for export, standards are not supported;
Some platforms require registration to be able to solve quizzes.
Inability to transfer the marks from these platforms to LMS.
5. CONCLUSIONS

Exploring the students’ attitude to this kind of training by using surveys among students in our university can
make the following conclusions:
 In general most students prefer video lectures comparing with traditional way of teaching – 68%.
 There is a small group of students who do not like to watch videos – they are getting tired, not able to
concentrate, prefer to listen to the speaker and others. We think these students are persons that do not like
changes in general and they are afraid of taking responsibility.
Reversing the activities in the classroom and beyond are not always accepted easy and immediately by the
students. For many reasons some of them prefer the old methods of teaching to which they are accustomed. For
example, realizing that this method will require more effort from them; do not have sufficient motivation to
learn; it is not easy for them to meet the changes and challenges in their life. The existence of such category of
students requires the transition to this model of training to be realized gradual and smooth. Good practice is a
systematic use of tests before each lecture as an assessment of the previous and current topic. That requires the
teacher to preset a task for students to look for resources on the next topic. The next step is giving a well
prepared materials and a list of major issues of the topics for discussion for the next lecture or exercise.
The flipped classroom model provides opportunities for active learning and is in line with the new requirements
of digital native students. The model improves students’ learning achievement. The activities‘flipping brings up
the communication between the teacher and students on a higher lever and provides more time for discussions
during lessons. Successful application depends on the skills of the teacher to include a variety of active learning
activities to engage the attention and stimulate motivation of students. The reviewed software tools support
teachers in creating interactive video tutorials and enhance the interest of students to the latest web technologies.
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Abstract
It is necessary to pay attention to the laws of kinematics, which govern the movement of the volleyball players, when we
perform a physical experiment during the volleyball game. An effective service in volleyball is crucial to a winning strategy.
We consider the three most important forces in the order of their influence on the ball: first the force due to gravity then air
resistance and finally the force from spin. These three forces are investigated in details during the physical experiment.
Key words: the laws of kinematics, forces, volleyball game, physical experiment

INTRODUCTION
An effective service in volleyball is crucial to a winning strategy. A good serve either will not be returned,
resulting in the point or it will be returned weakly, giving the serving team the advantage. One objective of an
effective serve is to give the receivers as little time as possible to react. In this paper we construct a model of a
served volleyball and use it to determine how to serve so that, after crossing the net, the ball hits the desired location
in the minimal amount of time. To form a model, the forces acting on the ball must be described mathematically.
We consider the three most important forces in the order of their influence on the ball: first the force dues
to gravity, then air resistance, and finally the force from spin.
METHODOLOGY

d
Figure1 The scheme of the physical experiment.
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RESULTS AND DISSCUSION
When we construct our theoretical model, we have to include the initial velocity v0. This is the distance
from the line of initial attack to the point of field of the other team is d = 10 m. The height of the volleyball player is
2 m. When he stretch out his hand up, its height is h = 2.73 m. The angle of flight is  = 37 deg.







= 5.2822 m/s

(1)

The components of initial velocity are as follows:

 = 4.2184 m/s

(2)

 = 3.1788 m/s

(3)

The time of flight is:

= 2.3706 s

(4)

The mass of the ball m is equal to 0.27 kg. The acceleration of flight in the horizontal direction is given by
the formula:

(5)
The solution of this differential equation is:

= 0.0271 m/s

(6)

This is the velocity which is result from the action of air resistance in the horizontal direction (Fig. 1).
Drag, or air resistance, is a force that opposes the motion of the ball. The force always acts in a direction opposite to
the direction of the velocity and its magnitude is proportional to the square of the velocity. The drag coefficient Kd
connects this force with the square of the velocity in equation [1]. Therefore, Kd is determined by the physical
experiment and its value is equal approximately to 1. The acceleration of flight in the vertical direction is given by
the next formula:

–g

(7)

The solution of this equation is:

= -0.0569 m/s

(8)

This is the velocity which is result from the action of air resistance in the vertical direction (Fig. 1). The
value of this velocity is negative, because the motion in the vertical direction is delayed. The magnitude of the force
due to spin is proportional to the angular velocity and to the velocity of the volleyball [1]. The proportionality
constant for spin in equation (9) is Ks = 0.3 [2]. The angular velocity of the ball’s motion is:

(9)
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The components of the force which include the action of air resistance and spin are as follows:

= -0.0047 N (10)

= -2.6472 N

(11)

CONCLUSIONS
This combined theoretical model optimizes strategy for minimizing the serve time. This information is very
important for a volleyball player, because he have to know how to build a serving strategy. Spinning the ball also
has a measurable effect. So the serve with the minimum time in the air is struck when the ball is hit with as much
top-spin as possible, toward the end-line. If the server wishes to serve cross-point, this does not affect the overall
time, but may be used to serve the ball harder and perhaps catch the defense off-guard, leading to a “shanked” pass.
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EDUCATORS VIEWS ABOUT THE INCLUSION OF THE CHILDREN WITH SPECIAL
EDUCATIONAL NEEDS IN THE REGULAR GROUPS OF THE KINDERGARTEN
Despina SIVEVSKA1, Jadranka RUNCEVA2
Abstract
Today, the inclusion of children with special educational needs in the formal forms of education has been more prevailing.
The kindergarten, as a form of care and education of the pre-school children, has not been left out of the process of
inclusion of this group of children. This paper examines the views of the educators for the inclusion of children with special
educational needs in the regular groups of kindergarten. The accent is placed on the differences in the views of the
educators on the process of inclusion of these children, in terms of: justified / unjustified process of inclusion, the most
appropriate locations and shapes for care of these children and their recommendations for further treatment. The survey was
conducted on 46 educators, in February 2014, in two kindergartens in Stip, Macedonia.
Key words: children with special educational needs, inclusion, kindergarten, educators.

1. INTRODUCTION
Kindergartens and the Centers for early child development are forms of care and upbringing for preschool
children. Some individuals and the Agency for service providing for care of preschool children may perform
certain activities related to the care and upbringing preschool children (МТСП). In Republic of Macedonia,
within the kindergartens has been performed, care and upbringing of preschool children up to six years of age,
i.e. till their involvement into primary education, and, at the same time, the kindergarten can provide
accommodation and alimentation for children from six to ten years of age. The activity of care and upbringing
of children up to six years in kindergarten actually includes: sheltering, care, residence, alimentation,
upbringing-educational, sports-recreational, cultural-entertaining activities, measures and actions for
improvement and maintenance of health and stimulation of intellectual, emotional, physical and social
development of the children (Закон за заштита на децата, 2013, стр. 15-16).
More often has been discussed the issue of inclusion of children with special educational needs in regular
classes i.e. in regular forms of education starting from the earliest age i.e. from preschool age, continuing in
regular primary schools and later throughout life in order for successful inclusion in society in general.
Numerous data of the researchers from Serbia were our guide in the preparation of this paper3.
Eftimova - Joveva and Tancheva – Kotev talk about the basic differences between preschool upbringing of the
child with and without special needs. The difference is that there is: one conventional process of upbringing of
the child without special needs and the development of the child has been directed through this process and
through it the child has being prepared for school, and on the other side, the children with special needs require
upbringing and rehabilitation treatment so that they could reduce and eliminate barriers and for social adaptation
in order to create greater opportunities for achieving the upbringing and educational goals, i.e. these children
need dual process of upbringing (Ефтимова – Јовева, Танчева – Котев, 2013, p. 30)
Inclusion, by itself, does not mean leveling of all of the people, but respect of the differences of each individual
who gets the opportunity to decide for its own life and to take responsibility (Blatnik, Selimović, Mujezinović).
The principle of equality is one of the basic principles for the development of the preschool upbringing and
education and it emphasizes the need of creation of conditions for inclusion of the children with special needs in
regular groups and individualization in planning and realization of upbringing - educational work. Thereby an
equal conditions for optimal development of each child need to be ensured (Киранџиска и др, 2005, p.11).
Inclusive education in kindergarten includes: changing the system so it would fit to the children; all children are
included in the upbringing - educational process; flexibility in plans and programs; permanent education of
educators and the other stuff in the kindergarten; possible failure is a problem of the system and society; all
children can learn and develop in accordance with their potential (Марков, Адамов, 2008, p.169).
The inclusion of the child with special needs in the process of upbringing and education in the regular groups
with his peers brings major benefits for the child, but also for the other children. Namely, the child with special
needs in these conditions and in these environment gets the opportunity to be accepted with his qualities, and at
the same time gets the opportunity to leave quality life surrounded by his peers. In such conditions, the other
children, starting from their earliest age, will develop a sense for real human values. This will enable easily
acceptance of the children with special educational needs in later years of education and later in their social
action (Марков, Адамов, 2008, p.167-168).
1
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According to the law for child protection, 2013, p. 39-40, professionals who take care of the professional work
in upbringing and education of the preschool child are: educators, carers, professional workers (pedagogue,
psychologist, social worker, special education teacher/special educator, speech therapist, a doctor of medicine,
and doctor of dentistry) and professional associates (music pedagogue, art pedagogue, physical pedagogue, a
professor of foreign language and literature, senior nurse and social worker). The successful inclusion of the
children with special needs cannot be set down only to the work and commitment of the educator. All previously
listed experts engaged in the kindergarten play an important role in the successful inclusion of the children with
special needs in the kindergarten. In the process of inclusion, it is inevitable the continuous cooperation between
all entities engaged in the kindergarten.
In order to see the situation, regarding this issue, in Stip, Macedonia, we conducted a survey in February 2014.
Through this survey we wanted to sight the opinion and views of the educators for the inclusion of the children
with special needs in the regular groups in two kindergartens in Stip.
2. METHODS
In February 2014 in the two state kindergartens (Astibo and Vera Ciriviri Trena4) in Stip, Republic of
Macedonia we conducted a survey about the views and attitudes of the educators about the inclusion of children
with special educational needs in the regular groups in these two kindergartens5. The survey encompassed a total
of 46 educators. Educators from different age groups were included in the survey, about 40% of educators were
at the age over 50 and accordingly their age, 54, 35% of educators were with work experience in kindergarten
for more than 20 years, which indicates that half of the educators have rich work experience. For this research, a
questionnaire with open and closed questions was prepared. We particularly wanted to see whether there is a
difference in the attitudes and views of the educators about the inclusion, especially differences in the views and
attitudes of the educators who have worked with children with special educational needs, and those educators
who haven’t worked with these children at all. The data were processed qualitatively and quantitatively.
3. RESULTS
In this paper we wanted to find out:
o

which conditions, according to the educators, are the most appropriate for upbringing and education of
the children with special educational needs;

o

the benefits from the inclusion of the children with special educational needs in the regular groups in
kindergartens;

o

educators opinion about the inclusion in general, and their opinion whether a right inclusion of the
children with special educational needs in the regular groups in our kindergartens has been made;

o

educators’ views regarding the engagement of mobile speech therapists and special educators in these
kindergartens;

o

educators’ opinion about the changes that should be made in order to have a successful inclusion of
these children in the kindergartens.

67,39% of 46 educators who were encompassed in our research have worked so far with children with special
education needs, while the remaining percent ,32,61%, don’t have this experience. These data are shown in
Chart 1. More than half of the educators from both of the groups (educators with work experience with children
with special educational needs and educators without this work experience) believe that the most appropriate
conditions for the upbringing and education of the children with special educational needs can be provide in the
special groups, formed only of children with special educational needs, within regular kindergartens. According
to them the existence of special groups in regular kindergartens is the most adequately place for care, upbringing
and education of children with special educational needs. Accommodation of children with special educational
needs in the regular groups of the kindergarten is supported more by the educators who have work experience
with these children, unlike the educators who don’t have this experience. Differences in the views of educators
(those who have worked with children with SEN and those who haven’t worked with them) in terms of the most
appropriate conditions for the upbringing and education of children with SEN, are presented in Chart 2.
Chart 2. Differences in the views of educators

Chart 1. Working experience with children with SEN
4

A big thanks for the engagement of the professional services and educators from “Vera Ciriviri Trena” and “Astibo”
kindergarten in the realization of the survey
5
In this paper we directed ourselves only to a part of a children with special educational needs, including the children with
disabilities in physical and mental development, and when we use the term “children with special educational needs” we
mean exactly to this group of children.
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The process of inclusion carries a number of advantages and disadvantages with it. Wanting to find out the
benefits that arise from the inclusion of the children with special educational needs in the regular educational
groups in our country, we asked the educators who have experience with this, to separate out some of the
benefits. Thereby, they pointed out that the inclusion of the children with special educational needs in the
regular groups in the kindergarten enables: children with special educational needs to get involved easily in the
social life; to develop their potential; and through this process the attitudes of the environment towards the
children with special needs are changing.
A small percentage of the surveyed educators (15,22%) support the inclusion, other educators (45,65%) do not
support the inclusion and (26,09%) partly, whereby we can observe that the majority of the educators do not
support the process of inclusion of the children with special educational needs in the regular groups. And those
educators who expressed a view of partly justification of the inclusion, they clearly emphasize that they are
justifying the inclusion in such conditions when: there will be a fewer number of children in the group, when a
greater number of appropriate stuff will be engaged, inclusion of the children who really can be raised and
educated in these circumstances, rather than inclusion of children for which there are no appropriate work
conditions.
Attitudes and views of all of the surveyed educators (with and without working experience with children with
SEN) for this question are shown in Chart 3.
Chart 3. Educators’ opinion for inclusion

Speaking about the inclusion in our conditions, we wanted to know whether a real inclusion of children with
special educational needs in regular groups in kindergarten has been made. When we say real inclusion we think
about the emphasis on the quality of education for all, identification and reducing of the barriers in learning and
participation of all children, and we don’t think only of the emphasis of the percentage of presence of these
children for what the integrated education actually concerns.
The majority of the educators who have work experience with children with special educational needs think that
a real inclusion of the children with special educational needs in the regular groups in the kindergarten hasn’t
been made (22 of 31 educators think that an integration has only been done, 2 educators think that we can speak
about inclusion, and 7 don’t have an answer to this question).
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During the period when the survey was conducted, mobile speech therapists and special educators were engaged
in the two kindergartens in Stip, as part of a project of the municipality of Stip. These mobile speech therapists
and special educators worked with the children with special educational needs. These children were included in
the regular groups. Did the engagement of this stuff was helpful for the educators? We wanted to find the
answer of this question, so we asked the educators about this issue.
21 educator consider that the engagement of mobile speech therapists and special educators in kindergarten
helps them. This mobile stuff is useful for the educators’ daily work with children with special educational
needs and at the same time they facilitate the incorporation and the work of the children with special educational
needs in the daily activities in the kindergarten. For this question 7 educators responded with NO and 3 with
partly because they emphasis the need of larger number of stuff, permanent rather than mobile staff, and a stuff
who could spend more time with these children.
At the end we wanted to see educators’ opinion for the changes that should be made, in order to have a better
inclusion of the children with special educational needs in the regular groups in the kindergarten. The greatest
need for change, for the educators, is the change in the field of the help they receive from the professional team
in the institution, i.e. they need more help from the professional team while they are working with children with
special educational needs. Educators’ emphasis the need of change in the number of the children in the group,
i.e. the inclusion of children with special educational needs in the regular groups in the kindergarten requires a
smaller number of the total number of the children in one group. Additional training is the next request of the
educators, i.e. training for work with children with special educational needs, also educators are looking for new
legislation, improved cooperation with parents, and the lowest is the need of assistance regarding the preparation
of the individual educational plan.
The opinion of all of the surveyed educators for the changes that should be made when it comes to inclusion, is
shown in frequency in Chart 4.
Chart 4. Necessary changes when it comes to inclusion

4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Inclusion brings numerous advantages as for the children with special educational needs also for the society
itself, because we are preparing the environment to accept these people since their earliest period of life so they
could be successfully included into the social life later, as an adults. More than half of the surveyed educators
have worked with children with special educational needs, which allows us to examine their opinion and views
about the inclusion of these children in the regular groups in kindergartens. The answer that was given by more
than half of the educators from both groups, educators with work experience with children with special
educational needs and educators without this experience, that the accommodation of the children with special
needs should be in the special groups formed only for these children in the regular kindergartens, indicates that
most of the educators are against inclusion. The contact that these two groups of children will have is that they
will be in the same institution, but still separated from each other. This is also confirmed with the responses
from the educators to the question for their support of the inclusion, where a large percentage of educators
pointed out that they don’t support the inclusion. Of the remaining educators, the accommodation of the children
with special educational needs in the regular groups is more supported by the educators who have experience
with these children unlike the educators who don’t have this kind of experience. In our situation, it comes to

668

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

integration of the children with special educational needs, not inclusion. Educators need speech therapists and
special educators which will be engaged in the kindergarten but with permanent status and in greater numbers so
they could spend more time with the children with special educational needs. This is one of the requirements for
better inclusion, on the other hand it is very important the total number of the children in the group to be
reduced, to have a better cooperation with the parents and of course the help of the professional services is
indispensable. Data shows that regular groups in the kindergartens have children with special educational needs,
but it is necessary to be improved the conditions and to be satisfied certain criteria in order to have a proper
inclusion of these children.
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THE TEACHER AND THE GIFTED CHILD
Jadranka Runcheva1, Despina Sivevska 2

Abstract
The education that the gifted child receives, should be distinguished from the education which his peers receive, i.e. these
children should receive education that will meet their needs. It is extremely important for the gifted children to receive
proper treatment even in the family, and then within the school, where should be worked by the special individual plans and
programs with him. The most important thing is early detection and identification of these children, so that they can be, as
early as possible, properly raised and educated. The teacher must be educated about the characteristics of the gifted
children, as well as for the work with them. Besides well-prepared teacher, from a crucial meaning for the proper process of
education of the gifted children is teacher’s motivation to work with these children and his willingness for continuously
improvement in this area. The paper gives emphasis on the teacher ‘role in the education of the gifted children, as well as
on the ways to work with these children in the school.
Key words: gifted child, teacher, school.

The success of education depends on
adapting teaching on
individual differences among students.
Yuezheng, in 4th century B. C., Xue Ji
1.

INTRODUCTION

Every child through teaching has the right to progress as quickly and to that extend as it is necessary for
him in order to use his own potentials. This actually should be one of the main objectives of education. For this
purpose it is necessary to be developed different methods of teaching and learning that will satisfy the nees of
the children with different abilities in order to improve the quality of education.
"If a child cannot learn through the way we teach them, than we should teach the way in which he can
learn"
Environment in which the child lives is very important for his overall development, especially the
intellectual, and the task of the adults' is to satisfy the specific interests and to encourage the development.
"Fundamental principle on which has been organized and realized the upbringing-educational work with the
gifted children is the satisfaction of their specific needs through accomplishment of their right of appropriate
development and education.
Early detection and encouragement of the abilities of the gifted children are increasingly important and
are replacing the previously belief that a person who possesses superior capabilities needs no additional
encouragement and additional care. Giftedness is not only a gift to the child, but also a gift to his surrounding,
but at the same time an obligation of the same environment. Giftedness and youth are high potentials for the
future of every society (Cvetković-Lay, 2002).
The task of every teacher and parent is to be looking for opportunities for education that will respond to
the unique needs and abilities of the gifted pupils, in order to enable them to achieve their best. An important
task of every teacher is to be able to satisfy the various and broad requirements of the gifted and talented pupils.
Gifted pupils need continuous, specific and concrete help. They need material support, quality teaching,
necessary knowledge, an example that they will follow to discover new ways how things can work, and, of
course, an emotional support (Freeman, 2001, Karijašević, 2013). Timely identification, quality upbringingeducational work and positive attitude towards these pupils are crucial in the overall work with these children.
Gifted children need more knowledge, support and work, considering that their capabilities are over the
set norms and over the school casual work. If we do not respond to the needs of gifted children, they can
become children with behavior problems and then they will need help, but for other reasons (Karijašević, 2013).
2.

CHARACTERISTICS OF THE GIFTED

There are various approaches and definitions of giftedness. In the scientific world around 140 different
definitions of this term are being used (according Cvetković-Lay, 2002). In general, giftedness can be defined as
juncture of the features and capabilities that help the child in one or more areas to achieve above average results.
1
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In the numerous studies that deal with this problematic was concluded that the gifted pupils possess the
following characteristics: rich vocabulary, easily operate with abstract notions, accept discussions and debates,
sense of imagination, easily reveal complex relationships and connections between phenomena, broad interests,
strong motivation for success and knowledge, plastically solving the complex problems, work persistence,
independence of the opinion (Ђорђевић, 1995, Аврамовић, Вујачић, 2009).
From the aspect of creativity, gifted pupils ask unusual questions, suggest unexpected ideas, desire to
explore new areas, have vivid imagination, wide interests and different types of hobbies. They show success in
the planning and organizing, socially are well adjusted and often become leaders of formal and informal groups.
The development of their emotional and character features depends from their teachers and classmates i.e. from
their understanding and acceptance (Арнаудова, Ачковска-Лешковска, 2000).
How can we recognize the gifted pupils? Gifted pupils show high ability for easily and quickly
learning. They are clever, excellent in understanding and solving problems. Capabilities can be different:
intellectual, practical, social, artistic, sporty, and this means that giftedness is always bind to a specific area of
social activities or any particular profession - math, language and literature, art, social sciences.
When it comes to children it should be noted that some children are very capable but are not motivated.
Among other children giftedness can be manifested at an early age, and among others later, in adulthood. For
some children social and family conditions are important and for others they are not important. There are
children who show giftedness for one subject or group of subjects, while for the others he doesn’t show
giftedness (Ђорђевић, 1995, Аврамовић, Вујачић, 2009).
Gifted have the same developmental needs as well as the entire world's population, only they are
special in terms of the attitude towards the environment and basic human values. They, just like the entire
human population, tend to satisfy the basic life and developmental needs (Maslow), and especially the highest of
those needs - self-realization. These individuals are more sensitive than the others when it comes to the
obstacles which follow the satisfaction of those developmental and life needs, and to the deviation from the
basic life values. They show greater tolerance for diversity that follow life in different social and economic
environments. (Matijević, 2012)
For the teacher, the most frequent indicator for identification of the gifted pupils is the over average
success in the process of acquisition of compulsory school content, i.e. high grades from a subject. However,
these indicators must not be trusted, because they may be a result of some other circumstances, not just
giftedness.
3.

TEACHER AND GIFTED PUPILS

Beside family, preschool teachers, and especially teachers have an important, if not crucial role, in the
recognition of the giftedness among pupils. They observe them daily in the process of acquisition of knowledge,
abilities and skills, development of independence, confidence in themselves and in their abilities to solve various
problems.
Preschool teacher / teacher is a person who consciously or unconsciously creates atmosphere in the
group of children / pupils, which could be more or less favorable for the development of giftedness. Such an
environment means providing flexible space and didactic material, providing a positive emotional climate, and
development of motivation, creativity and imagination through the integration of play and learning.
Teachers should have more patience in the work with these pupils. The current educational system does
not give many opportunities for teachers to satisfy these requirements. Large classes, with many pupils, classes
directed to the average pupil, situations where gifted and talented pupils were feeling neglected, of course,
assuming that they will handle by themselves. However, the fact is that smart kids cannot be taught by
themselves, and if they are neglected, they will quickly become bored, they will start to hamper the lesson, they
will create troubles, and regress.
The teacher has an important role in the overall work with gifted pupils at school. His role is important
in all stages: recognition, identification and upbringing-educational work. There are many opportunities to be
organized appropriately (adequate) upbringing-educational work for gifted pupils, but the teacher can also create
a working atmosphere where individualization and differentiation will be respected.
A teacher who works with these pupils should be a character person, should have adequate general and
vocational education, to be pedagogical-psychological and methodical capable, to have right attitude towards
work, to loves his own profession, to respect child's personality, to be creative and positive example for the
children. Teacher’s work is not just within the teaching, but he is responsible for the overall development of a
young, critical and creative personality (Ajanović i Stevanović, 1998, Karijašević, 2013).
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An important task of every teacher is that, through the proper communication with his pupils, to
achieve an atmosphere of joy from learning, experimenting and accomplishment in the realization of their ideas
and concepts. Guiding a productive discussion with gifted pupils is a demanding task for any teacher. Their
abilities to express unusual or advanced interests require a teacher who is intelligent, creative and motivated.
The teacher, in the process of teaching, should open more space for creative expression of the pupils in order to
show the giftedness that these children have (Tomić, 2011).
In the work with gifted pupils, the teacher should pay special attention to the needs of these pupils. He
should accept these pupils, he should encourage them: in their(pupils) confrontion with challenges, to explore,
argue and discuss for various issues, and he should expand their interests.
At the same time the teacher should give these pupils support in the development of self-awareness and
self-respect, develop the need for acknowledgement, support in achieving maximum results, respect for others,
maximum intellectual engagement of the student, development of responsibility to the community.
Avramovic and Vujacic consider that in order to be able the teacher to successfully accomplish its role
in the work with gifted pupils, beside basic, he should possess some other features that are necessary to work in
the classroom. They are not radically different from the general preferences for one teacher, such as persistence,
curiosity, venture, criticism, creativity. Teachers who work with these pupils should possess additional
professional qualities: 1) to know his subject especially well, 2) to show high qualifications, 3) have published
papers, and 4) successfully conducted discussions (Аврамовић & Вујачић, 2009).
At the same time, they state that these teachers, despite professional should possess certain personal
characteristics. Such teachers should be characterized by open, flexible mind, to have a high level of confidence
to invest in their personal and professional development, to be enthusiastic oriented (possess high motivation,
commitment to the profession), a talent for establishing social relationships with children (patience, sensitivity,
sense of humor, communication). Simply, the teacher who works with gifted children must possess high
intelligence, creativity, broad interests, professional competencies.
4.

GIFTED PUPILS IN THE REGULAR CLASSES

There are different methodically forms that are applied in the work with gifted pupils. However, current
practice of educational work with gifted pupils can be boils down to three commonly applied forms of work,
such as:
 Grouping, separation: special classes, special schools (music, art, ballet), collecting (grouping)
according to abilities, items, summer schools etc. .;
 Acceleration: Early entry in or skipping classes; and
 Enhancement: the diversity of curricula, programs for self-improvement, elective programs, additional
work, parallel education, seminars, exhibitions (further engagement of pupils in the classroom and
outside of it) (Karijašević, 2013).
In classes, the work with enriched program has shown to be the best from the other forms, according to
the achievements of pupils and their self-image (Cvetković-Lay, 2002).
Gifted pupils in regular classes in our educational system learn the same material (lessons), on the same
way as other pupils, which it somehow leads to lag in development. Despite this, it is needed to be created
programs that would allow acceleration, grouping according to their needs, learning outside the regular
curriculum, work with mentors, applying all the resources and content from the closer and wider environment.
Besides this, for these children should be set tasks that require more complex and deeper knowledge,
and issues that require abstract way of thinking. It can be provided through instruction that includes analysis,
synthesis, abstraction in the learning curriculum, not just memorization of facts (Нешковиħ, www).
In our educational practices, for the gifted pupils usually has been organized additional classes and they
are included in the certain sections and mostly through the organization of events, exhibitions, competitions,
participation in projects, referral to additional literature. This way of working with gifted children allows more
popularization of the school and teachers, and less impact on the development of talents.
In order to be in function of the development of the giftedness, the additional teaching should be based
on individual needs and preferences of the students and the content of the regular curriculum that will enable
pupils quickly and thoroughly to enter the world of science. This will be achieved if the teacher carefully weigh
and choose those contents that will encourage pupil’s activity. Through additional education can get information
on what the pupil wants and in what he is the best (that he goes by hand). Sections in the school should allow
pupils to extend their knowledge to advance its research spirit and develop creativity.
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For pupils who are gifted, above all, need to be determined specific educational goals and objectives
that should be achieved in the work with them. Based on these goals it is necessary to choose appropriate
content and appropriate methods, means and forms of work that will enable the most successful achievement of
goals. Gifted pupils exceed the program under which it is in regular school and therefore need to offer a
program that will be layered, more extensive and different quality, but also should not allow pupils to skip the
content of the regular curriculum. (Милиħ, 2010).
5.

CONCLUSION

Gifted pupils are a challenge for teachers and the entire educational system. It is not easy to teach gifted
pupils, because they need more knowledge, attention and support, and teachers should be prepared in a variety
of situations, questions, answers of the gifted children, situations when a child knows about a topic more than
the teacher.
Teachers are important in the overall process of working with gifted pupils, starting from the
identification phase, because they spend many hours every day with this children (particularly teachers who
work in elementary school) and should know all pupils well. That way they could recognize pupils who have
some of the features that are typical of gifted children. Teachers must participate in the identification of gifted
pupils in the realization of educational activities tailored to gifted pupil (Karijašević, 2013).
Unfortunately in our schools many gifted children are still facing difficulties in the education system.
In schools there is no system for their identification, as well as strategies for their needs. They are often
neglected by teachers who do not know how to deal with them, and talent often fades. Psychologists warn that
their (pupils) dissatisfaction is often manifested by aggressive performance, disinterest in teaching or
hyperactivity.
The same is confirmed by the Bureau for Development of Education where is suggested to make
legislative changes and recommend to define the procedure on national level for working with gifted and
talented children, and determine test of intelligence. Therefore they say that it must be defined a procedure for
formal identification and to be given competently to schools. It should be enabled early primary enrollment,
attendance of classes at higher grades, acceleration from 2 to more than 3 times during elementary school. It
should be propose and individualized programs for these pupils, and mentoring teaching. Also should be
planned teacher training courses and provide technical and financial assistance.
Of course, the teachers themselves must have social support and adequate education to work with
gifted pupils because gifted children are the wealth of any society. If we want to be in trend with global trends in
the treatment of gifted children, its necessary a larger commitment of all subjects in the educational process, first
by making the appropriate methodology for their identification, and then education for teachers and the
professional services in schools because the informative process is a necessary condition for implementation
REFERENCES













Аврамовић, З., Вујачић, М., (2009). Однос наставника према даровитим ученицима, Педагошка стварност
LV, 9–10
Арнаудова, В., Ачковска-Лешковска, Е. (2000). Надарено дете, Скопје: Филозофски факултет
Cvetković-Lay, J. (2002). Darovito je, što ću sa sobom?, Alinea: Zagreb
George, D., (2005). Obrazovanje darovitih: kako identificirati i obrazovati darovite i talentirane učenike, Educa:
Zagreb
Jurasić A., (2011). Što je darovitost i talentiranost, Retrieved from: http://www.math.uniri.hr/~ajurasic/pred1.pdf
Karijašević, L., (2013). Izazovi učitelja u radu s darovitom djecom, Metodički obzori, Vol.81 No.17 Travanj 2013.
Matijević, M., (2012). Daroviti u političkom pluralizmu i novom multimedijskom okruženju,, Retrieved from:
http://www.uskolavrsac.edu.rs/Novi%20sajt%202010/Dokumenta/Izdanja/17%20Okrugli%20sto/43%20Matijevic
M.pdf
Милиħ, С., (2010).Идентификовање даровитих ученика у основној школи и рад са њима, Нова школа бр.
VII
Нешковиħ, С., Даровити ученици у наставном процесу, Retrieved from:
http://www.filozof.org/pdf%20format/simo%20neskovic%2014.pdf
Ђорђевић, Б. (1995). Даровити ученици и (не)успех. Београд: Заједница учитељских факултета.
Tomić, O. (2011). Uloga nastavnika u razvijanju potencijala darovitosti kod učenika. Pedagoška stvarnost, 57(34), 240-255.

673

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

CREATIVITY IN TEACHING- AN INNOVATIVE APPROACH IN EDUCATION
PhD Lulzime Lutfiu Kadriu1
Abstract
Nowadays, we cannot think nor imagine teaching without the usage of innovations i.e. nor can we build schools which would
be a revolutionary factor for changes in society. As an innovative appoach in education, creativity should also be used in terms
of when needed. For this cause, the opinion that certain circumstances should be maintained in schools for the usage of
creativity is a mandatory issue. The tendency for the integration of creativity in education is at growth, from which changes
will influence the whole education system and teaching process. One of those projects which has a systematic progress is
creativity in education and teaching in the Republic of Macedonia, which has successfully implemented all changes at all levels
of education. The pupil, child, young and grown man should always work, learn and live in a creative and experimental society.
The future requires activeness, openess, and a turn towards life and questions and problems of everyday work, not only for
today, but for tomorrow also. In the 21st century, creativity is regarded as a nessesity for society but also as a personal need for
modern man. For the development of creativity in teaching there are many sources, though the most important source for this
complex process are the teachers which have to find and design creative materials in all subjects and involve the students in the
process as well. The educational-learning process in schools should therefor be turned towards the work of the students and
teachers together. The issue of research in this article aims to focus on creativity in teaching as an innovative approach for the
development of teachers creative skills. This article aims to not only focus on the importance of innovations, nor the importance
of creativity, but to focus on these categories and what they have in common. This means that the total amount of creative
activities used in teaching as innovations, will normally lead to overall succesful education (teaching). The research will
display both theoretical and empirical results.
The methodology of research uses descriptive-analytical methods, interview, while as instrument teachers questionnaires are
used with closed-ended questions. In the research, we aimed at identifying the following:
-the skills and capacities of creativity that teachers possesed for creative teaching;
- to evaluate the most effective manner for the realization of creative teaching
As a conclusion, we found that creativity in teaching is what leads to modern, contemporary teaching and with this, the overall
success in education is achieved.
Key words: creativity, teaching, innovations, education, teacher etc.

INTRODUCTION
The focus of the new requirements in the teaching process now puts emphasis on the development of creative
abilities and skills of young people for the purpose of promoting economic and business development, in
general.The need for young generations to have the opportunity to experiment and discover is inevitable. Though,
perhaps it is necessary to point out that desire, but also necessity to develop imagination and creativity should result
in greater importance of culture and communication, as well as in valuing not only the knowledge of those that are
part of the adults experience, but of young people to whom they will come in different ways. In the modern world
individulas who are inventors are the privileged ones, and creative lifestyle becomes normal and the only path for
everyone. Starting from such needs, our research "Creativity in the classroom as an innovative approach to
education" basically aims to study both how and how much do primary schools provide creativity in the classroom
as a segment of modern innovation in education.
In this context we emphasize that innovation in teaching is not new and not only our requirement. Rather,
teaching is a dynamic process that from the beginning of education til today is experiencing constant change, of
which most can be labeled as innovation, more specifically as something that is new and different from previous
work in teaching and education. If you are seeking full progress of society, then it is quite reasonable to apply newer
approaches to teaching which will be aimed at the development of the young person and the development of society
as a whole.
1.

Creative teaching and innovations in the educational
“ There are no bad thoughts, except one: to reject thinking” Ann Rend

In modern times nowadays, transformation in education cannot be imagined without the addition of
various innovations, whether they are systematical or of practical character. The entire world especially the
1
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developed countries, nowadays provide huge funds, people and effort to research new and unsolved issues.
(Miljevi~, S. 1993,pg.9,19)
Innovation in the context of change are integral to the functioning of the educational system. They are expressions of
its openness, flexibility and progressive properties as giving rise to its current momentum. However, their
introduction into education must be based on previous studies and observations of actual conditions and
opportunities. (Damovska A, Lena. 1998 , pg. 181).
Innovations are conditions for schools to not fall behind the social and technological changes that occur every day.
Transformation and innovation of the system of education in the country is the result of the general changes in all
spheres of daily life and work, reflecting the challenges of the time, the requirements, and the needs of the
educational process. (Petrov, N. 2006.pgs. 115, 157-158)
Elementary school, which is set as the basis for further education, training and the introduction into life and work,
feels the need for constant change and innovation initiatives. (Petrov, N. 1992. Pgs. 4,5)
The importance of innovation in education is multidimensional. Under the influence of innovation is changing not
only the style of teaching but, to a large extent, the quality of knowledge that are closer to the needs and
requirements. The presence of innovations in schools is a necessity and social condition. In particular, innovations in
educational activity synchronized the pedagogical, social, organizational and economic system measurements (based
on solid pedagogy and other sciences), aimed at raising the level and quality of educational work with rational use of
personnel time and the creativity of the teacher and the student. (Miljevi, S. 1993, pg.12.)
Creative teaching is the teaching that as a crucial factor for determining its affirmation takes the work of both
students and teachers in the educational process. Creative teaching involves rich intellectual experience that has
numerous cognitive activities: independent, free and thorough understanding of phenomena and objects, identifying
their essential features, revealing hidden meanings, new ideas, facts and directions to solve, imagining and inventing
new and unusual, comparing, predicting, concluding etc. Creative classes characterize relations of trust and
cooperation of teachers and students, and the students are bold intellectual endeavors who are encouraged to
research,using curiosity, initiative, creative observation, thinking and imagination, and to participate actively in all
phases of teaching, planning and preparation, from implementation to evaluation. (Markinovi, S. 2003. pgs. 17-18).
The pedagogical goal of teaching refers not only to the development of intellectual and creative abilities (divergent,
logical and critical thinking), knowledge and skills in certain domains, but also to the development of the whole
person, including emotional, motivational and social spheres and moral values. (Schaeffer, J. 2005. p.23)
. Teaching opportunities for the teacher in using creative activities are numerous. One gets into the creative process
if he knowingly accepts alternative solutions and refuses routine and common responses. The freedom and
spontaneity are keys to creativity. The teachers role in the process is needed, but should be unobtrusive. The creative
teacher must help the child remain in his own way. The duty of a teacher is to help students creatively identify
themselves, to help them adapt to their friends, and while not sacrificing its creativity, to overcome their anxiety,
hardship and failure (Stefanovi, M., Papotnik, A. Gumzеj, G. 2002, pgs.87,89).
The teacher should follow the modern trends in the theory and practice of working with gifted students, which
would increase their own efficiency, and with it, would therefore create an ideal situation to determine whether a
student demonstrates creativity or talents. (Kevereski, L. Zbornik, pg.69).
Creative classes should encourage students and teachers to move from the usual routine towards new, original,
unusual, authentic, fresh and creative ones, because being creative and constantly changeable is the greatest gift and
power of speech, as intrinsic to ones nature. (Petkovska, B. 2008, pg. 102). Giving such a space of innovation in
education and teaching specifically rely on the findings of Adams that creativity and change are two sides of the
same coin: "Creativity is needed to respond successfully to changes, in turn, it itself results in the change " (Adams,
C.L.)
*****
Students creatively develop not only during the use of verbal information, but most of the time they spend on
experimentation and testing. Pupils are encouraged to not stick to the usual norms (rules). Creative students actively
change their environment. We emphasized that the teacher is the one who provides the most efficient conditions for
achieving the desired results. He is the one who has followed the progress of the students, who directs, coordinates,
collaborates, awakens children's imagination and allows expression of students through their creative activity. To
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develop creativity among students, the teacher with creative work eliminates many errors of the cognitive process,
such as uncertainty, sidedness, formalism, inconsistency, dogmatism.
We studied the problem of creativity by evaluating:
•the ability of teachers towards creative approaches to teaching;
•the level of effective ways for the realization of creative teaching.
1.1 . The ability of teachers for creativity
Creative teaching in schools cannot be successful if the teacher with any feature of his personality does not possess
natural manifestations of creativity. Therefore, in our research we considered important to the study the rankings of
teachers creative skills.
Table No.1. Rating teachers creativity skills
Х

Ranking of teachers creative skills

points

rank

1.

Chance of creative processing of the material

280

2,24

2

2.

Affinity towards acceptance of new ideas

324

2,59

4

3.

Sense for experimenting

358

2,86

5

4.

Critical and independent in thoughts/ideas

510

4,08

8

5.

Openness towards new ideas

210

1,68

1

6.

Striving for original monitoring

445

3,56

6

7.

Shows new and original ideas

291

2,31

3

8.

Is open and excited towards creative achievements

494

3,95

7

The ranking consists of 8 full capabilities of creativity to a greater or lesser extent manifested in teachers. Because
the ranking data is presented in a summary No.9, it creates individual opportunity to review all possessed abilities of
teachers with appropriate statistical processing.
The middle value is calculated from the given range of the respondents turned into points. Accordingly, the lowest
value abounds highest ranking position. We consider important to emphasize that creativity skills that are in rank
sequence are most accepted by teachers
Accordingly, among the most acceptable capabilities in teachers i.e. larger number of teachers most highly ranked
following capabilities for creativity: an openness to new ideas with arithmetic mean (1.68%), the possibility of
creative material processing arithmetic mean (2.24%) and willingness to present new original ideas in teaching with
arithmetic mean (2.31%).
Slightly lower ranking have the following capabilities for creativity: a propensity to accept new ideas, a sense of
experimentation and striving for original track. However, the listed skills for creativity basically were most accepted
by teachers that can indicate to the conclusion that teachers appreciate these capabilities in most cases they attempt
and will further attempt to cultivate greatly the improvement in the quality of creative teaching. Therefor, the
teachers capabilities enable greater creativity in teaching.
1.2. The most effective path towards creativity
The path towards the capabilities of the creative work of the teacher is characterized by specific approaches and
achievements. We found it useful to study the level of the effective path for the realization of creative teaching
based on the statements of the teachers in order to contribute in a sense, to illustrate effective ways of a number of
teachers, with the attempt to apply this form of teaching in the educational process. . The research proposed three
basic types of creative work and teaching: self, partner and team from their applicability in school.
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Table no.2 Most effective way to creative teaching
The most effective way to creative
teaching

Rarely

Often

Most commonly

Total

With indivudual work

16

67

42

125

With a partner

3

34

38

111

Team work

6

44

75

118

Total

25

145

155

354

Graph nr.1 The most effective way to creative teaching

The most effective way to creative teaching
With indivudual work

With a partner

Team work

Total
354

155

145
67
16

3

6

Rarely

25

34

44

42

Often

38

75

Most commonly

125 111 118

Total

The research showed that teachers prefer independent work in creative teaching but with very high
percentage support partnership also, for it creates opportunities for supplementing and supporting each other.
Teachers emphasize teamwork as the most frequently applied method present in all forms of education, for creativity
of instruction in schools.

CONCLUSION
It is however necessary to emphasize that the creation of a range of abilities are characterized by a narrow difference
in ranking which stressed the importance of visibility and ownership of all listed skills of creativity of the teacher.
We can therefore reasonably conclude that all three approaches in efforts to implement quality teaching work are
subordinated in the relationship and the only way to see the perspective in the successful implementation of this
form.
- The creative work of the teacher is the leader and implementer in the teaching process, which creates prospects for
higher attainments of students in the educational process. One of the primary tasks of the teacher is to accept
(realize) the notion that the development of creative abilities in students is the basis for creativity in teaching and
innovative approaches in general. The presence of creativity in teaching as an innovative approach to education has
opened prospects for reforms at school, they perceive their multimediality and versatility.
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GAMIFICATION IN EDUCATION
Gabriela Kiryakova1, Nadezhda Angelova2, Lina Yordanova3

Abstract
Today's learners are digital natives. They grew up with digital technologies. Teachers have to solve important issues related
to the adaptation of the learning process towards students who have different learning styles and new requirements for
teaching and learning. Gamification is one of the educational approaches and techniques that increase motivation and
engagement of learners. The aim of the current work is to study and present the nature and benefits of gamification and to
provide some ideas how to implement it in education.
Key Words: e-learning, gamification, LMS, Moodle

1.

INTRODUCTION

Today's learners are digital natives and have new profile. They grew up with digital technologies and have
different learning styles, new attitude to the learning process and higher requirements for teaching and learning.
Teachers are facing new challenges and have to solve important issues related to the adaptation of the learning
process towards students’ needs, preferences and requirements. Teachers have to use different teaching methods
and approaches that allow students to be active participants with strong motivation and engagement to their own
learning. Modern pedagogical paradigms and trends in education, reinforced by the use of ICT, create
prerequisites for use of new approaches and techniques in order to implement active learning. Gamification in
training is one of these trends. The aim of the current work is to study and present the nature and benefits of
gamification and to provide some ideas how to implement it in education.
2.

NATURE OF GAMIFICATION

2.1. Definitions
According to Kapp gamification is “using game-based mechanics, aesthetics and game thinking to engage
people, motivate action, promote learning, and solve problems.” (Kapp, 2012)
Gamification is the use of game thinking, approaches and elements in a context different from the games. Using
game mechanics improves motivation and learning in formal and informal conditions
(GamifyingEducation.org).
Various definitions overlap and can be summarized as follows: Gamification is an integration of game
elements and game thinking in activities that are not games.
Games have some distinctive features which play a key role in gamification:


users are all participants – employees or clients (for companies), students (for educational institutions);



challenges/tasks that users perform and progress towards defined objectives;



points that are accumulated as a result of executing tasks;



levels which users pass depending on the points;



badges which serve as rewards for completing actions;



ranking of users according to their achievements.

2.2. Differences between Gamification and Serious Games
There are some terms and concepts that have similarities - gamification, game inspired design, serious games,
simulations and games. The boundaries between them are not clearly defined.
Game inspired design is the use of ideas and ways of thinking that are inherent in games. Game inspired design
does not express in adding game elements, but rather in using of playful design.
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Gamification is the use of game metaphors, game elements and ideas in a context different from that of the
games in order to increase motivation and commitment, and to influence user behavior (Marczewski, 2013).
Serious games are games designed for a specific purpose related to training, not just for fun. They possess all
game elements, they look like games, but their objective is to achieve something that is predetermined.
Simulations are similar to serious games, but they simulate real-world things and their purpose is user training
in an environment resembling real life.
Games include everything mentioned above and they are designed for entertainment.
All the above-mentioned concepts have one thing in common – they use elements that are inherent in games and
their purpose is to support learning and to improve users’ engagement.
3.

GAMIFICATION IN EDUCATION – WHY?

According to Gabe Zichermann, cited by (Giang, 2013), the use of game mechanics improves the abilities to
learn new skills by 40%. Game approaches lead to higher level of commitment and motivation of users to
activities and processes in which they are involved. Game mechanics are familiar to consumers as most of them
have played or continue to play different games. Although this conclusion applies to companies and their
employees, it is unconditionally true for education.
The main problems in modern education are related to the lack of engagement and motivation of students to
participate actively in the learning process. Because of that, teachers try to use new techniques and approaches
to provoke students’ activity and motivate them to participate in training. One possible solution is to reward the
efforts and achieved results by awards, which leads to increased motivation for participation and activity. That
decision is based on the use of game elements in the learning process.
Gamification in education is the use of game mechanics and elements in educational environment. E-learning,
based on modern ICT, creates favorable conditions for the implementation of gamification – the processes of
processing students’ data and tracking their progress are automated and software tools can generate detailed
reports.
Implementation of game elements in education is logical since there are some facts that are typical for the games
and training. Users’ actions in games are aimed at achieving a specific goal (win) in the presence of obstacles. In
education there is a learning objective, which has to be achieved by performing specific learning activities or
interaction with educational content. Tracking the players’ progress in games is an important element, because
next steps and moves are based on their results. In education tracking the students’ progress is essential to
achieve the learning objectives. Students’ learning path is determined by the achieved levels of knowledge and
skills (Glover, 2013). Collaboration in education is a milestone for the effective implementation of active
learning. Unlike training games possess a strong competitive element. The focus in learning process should be
rather towards developing skills for collaboration and teamwork and responsibility for the performance of the
group instead of competition between students.
Gamification is not directly associated with knowledge and skills. Gamification affects students’ behavior,
commitment and motivation, which can lead to improvement of knowledge and skills (W. Hsin-Yuan Huang, D.
Soman, 2013).
4.

GAMIFICATION IN EDUCATION – HOW?

The development of an effective strategy for the implementation of gamification in e-learning implies a depth
analysis of existing conditions and available software tools. The main steps of the strategy include:
1) Determination of learners’ characteristics
When teachers implement new approaches in learning process it is essential to define students’ characteristics
(profiles) in order to determine whether the new tools and techniques would be suitable. The key and decisive
factors are the predisposition of the students to interact with the learning content and to participate in learning
events with competitive nature.
It is essential teachers to establish and take in mind what skills are required by the participants to achieve the
objectives – whether the tasks and activities require special skills by learners. If tasks are very easy or difficult,
is possible demotivation of learners and negative outcome.
Students’ motivation to participate in training depends on the context of learning process and what follows from
their achievements (W. Hsin-Yuan Huang, D. Soman, 2013).
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2) Definition of learning objectives
The learning objectives have to be specific and clearly defined. The purpose of education is to achieve the
learning objectives, because otherwise all activities (including gamification activities) will seem pointless. The
objectives determine what educational content and activities to be included in learning process and selection of
appropriate game mechanics and techniques to achieve them.
3) Creation of educational content and activities for gamification
The educational content should to be interactive, engaging and rich in multimedia elements. The training
activities should be developed tailored to the learning objectives and allow (Simões, J., R. Díaz Redondo, A.
Fernández Vilas, 2013):


Multiple performances – the learning activities need to be designed so that students can repeat them
in case of an unsuccessful attempt. It is very important to create conditions and opportunities to achieve
the ultimate goal. As a result of repetitions students will improve their skills.



Feasibility – the learning activities should be achievable. They have to be tailored and adapted to
students’ potential and skill levels.



Increasing difficulty level – each subsequent task is expected to be more complex, requiring more
efforts from students and corresponding to their newly acquired knowledge and skills.



Multiple paths – in order to develop diverse skills in learners, they need to be able to reach the
objectives by various paths. This allows students to build their own strategies, which is one of the key
characteristics of the active learning.

4) Adding game elements and mechanisms
The key element of gamification is the inclusion of tasks that learners have to perform. The performance of
tasks leads to accumulation of points, transition to higher levels, and winning awards. All these actions are
aimed at achieving predetermined learning objectives. Which elements will be included in training depends on
the defined objectives (what knowledge and skills should be acquired as a result of the task). Activities that
require independent work by students bring individual awards (such as badges). Activities requiring interaction
with other learners are the social element of training, they make students a part of a big learning community and
their results are public and visible (such as leaderboards) (W. Hsin-Yuan Huang, D. Soman, 2013).
5.

SOFTWARE TOOLS FOR GAMIFICATION

There are many tools for gamification. Some of them are web-based (cloud services) and do not require
installation of special software and allow access at any time and from any location. Among the most popular
gamification tool are: Socrative, Kahoot!, FlipQuiz, Duolingo, Ribbon Hero, ClassDojo and Goalbook.
BadgeOS™ and its add-on BadgeStack is a free plugin to WordPress that automatically creates different
achievement types and pages needed to set up badging system.
Mozilla Open Badges Project is a project which goal is to enable the identification and recognition of acquired
knowledge and skills of students outside the classroom – results of informal learning. Via Mozilla's Open
Badges project anyone can issue wins and display badges through shared technical infrastructure (Mozilla Open
Badges).
5.1. Gamification and LMS
Educational institutions use LMS to manage the learning process and offer a variety of electronic courses with
learning resources and activities. LMS allow integration of Web 2.0 tools which improves their functionality
and responds to the new educational paradigms and the necessary for collaboration and cooperation between all
participants in learning.
LMS are suitable environment for gamification because they have tools for automatic tracking of students’
results and progress. It is possible to retrieve data about the time that students spent for viewing and interacting
with content. Learners are encouraged to be active participants in discussions, forums and blogs, to take part in
developing learning content by creating wiki pages.
Recently, part of LMS offer new functionalities related to gamification. Docebo offers Gamification App which
allows administrators to create badges or awards that learners can win for completing activities inside the LMS
(Docebo Help & Support).
Accord LMS offers many social features that foster cooperation and team building. Leaderboards and badges
reward students’ contributions and accomplishments (AccordLMS).
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Blackboard has an achievements tool and allows students to earn recognition for their work. Rewarding learners
can keep them motivated and engaged in courses. Teachers can indicate criteria for issuing badges and
certificates (Blackboard).
5.2. Gamification in Moodle
Moodle is one of the most popular learning platforms that allow teachers to manage online learning. Moodle is
among those LMS which develop and offer features aiming to facilitate gamification of the learning process.
Some of Moodle gamification capabilities are (Muntean, 2011), (Henrick, 2013):


User’s picture/avatar. User profiles contain field for uploading a photo, so students can add a photo or
avatar to their profile.



Visibility of the students’ progress. Progress helps users understand that their actions, that may
initially seem unrelated and small, are connected in a greater whole and lead to the achievement of a
certain goal (The Beginner's Guide to Gamification). Moodle offers opportunities for visualizing the
students’ progress in e-courses by Progress bar (Figure 1). Progress bar is a Moodle plugin and visually
shows what activities or resources students have to complete and their progress in the course. Tracking
progress is possible thanks to the option Completion tracking.



Display of quiz results. The results of quizzes or assignments that measure the level of acquired
knowledge and skills by students can be visualized in additional block in course – Quiz results. Quiz
results block can contain top results – students with the highest grades and/or the lowest grades or
group results (Figure 2) and adds competitive nature of the learning.



Levels. The Level up! Block displays the current level of students in courses and the progress towards
next levels. Level up! is a Moodle plug-in that automatically captures and attributes experience points
to students’ actions according to pre-defined rules. Teachers can set the number of levels, the
experience required to get to them, the amount of experience points earned per event. There is a
possibility to display the ranking of the students (so called ladder) (Moodle).



Feedback. The instantaneous and positive feedback is the main reason that makes users to feel
motivated, engaged and encouraged in their actions. Tests and assignments, as well as all other
activities in Moodle provide opportunities for feedback – general, specific, for correct answers or for
wrong answers. Feedback can be used as a correction of students’ actions and can be a stimulus and
motivator to their further activities in the learning system.

Figure 1. Progress bar (Moodle block).

Figure 2. Quiz results (Moodle block).



Badges. Badges can be given to learners upon completion of a number of activities or for achieving a
certain level of knowledge and competence. They can be used to display students’ achievements and
rewards. Learners can share and demonstrate their badges and achieve social recognition (The
Beginner's Guide to Gamification). Moodle has completion tracking feature that can be activated for
each course. This option allows teachers to reward students for each completed activity as one possible
award is a badge. MoodleBadges Free is a library of badges that can be given as a reward for achieved
knowledge, skills and learning experience. MoodleBadges are designed to work in Moodle 2.5, Moodle
2.6 and Moodle 2.7, on web, tablet and iPhone, and also can work with Mozilla Open Badges
(Moodle).



Leaderboard. Ranking Block is a plug-in for Moodle that allows and shows leaderboard of students
based on their points. Ranking Block monitors included activities and accumulates points to students
based on course completion feature. Leaderboards are visible to all users and they are a way of
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obtaining recognition from other learners. Students can see where they stand and compare their results
and achievements to their colleagues. Leaderboards encourage competition between learners and
motivate them to be more active participants in the learning process.
In addition Moodle supports Conditional activities to restrict access to learning content in e-courses. Teachers
can set multiple activity completion conditions/criteria which must be met by the students in order to access the
activity. Conditional activities are a tool that creates prerequisites for setting learning objectives that must be
met by the students in order to continue to the next activities.
In conclusion, there are different ways to implement gamification in Moodle. The system features – automatic
data processing and tracking of students’ progress along with completion tracking and conditional activities are
the base for gamifying it.
6.

CONCLUSION

E-learning is suitable for easy and effective integration of gamification. Game techniques and mechanisms can
be implemented in the learning process as activities which purpose is to achieve certain learning objectives,
increase learners’ motivation to complete them and engage students in a friendly competitive environment with
other learners.
Gamification is an effective approach to make positive change in students’ behavior and attitude towards
learning, to improve their motivation and engagement. The results of the change have bilateral nature – they can
affect students’ results and understanding of the educational content and create conditions for an effective
learning process.
7.
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PEDAGOJİK FORMASYON ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK
MESLEĞİNE VE ÇAĞDAŞ ÖĞRETMEN ALGILARINA YÖNELİK
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EDUCATION RELATED TO PROFESSION OF TEACHING AND MODERN
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ÖZET
Araştırmanın amacı, lisans eğitimlerini Fen-Edebiyat Fakültesi’nde tamamlayan ve pedagojik formasyon eğitimi
alan öğrencilerin mesleğe ilişkin tutumlarını ve çağdaş öğretmen niteliklerine verdikleri önem düzeyini çeşitli değişkenler
açısından değerlendirmektir. Araştırma, Sakarya Üniversitesi’nde pedagojik formasyon alan öğrencilerden gönüllü 197
kişiye uygulanmıştır. Araştırmanın verileri ÖMİT ve ÇÖN tutum ölçekleri ile toplanmıştır. Araştırma, betimsel tarama ve
ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak; öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlar büyük ölçüde
olumludur. Tutumlar ile bazı değişkenler arasında anlamlı bir farklılık yoktur. İki yönlü varyans analizine göre, anne ve
babanın eğitim düzeyinin tutumlar üzerindeki ortak etkisinin anlamlı değildir. Regrasyon analizine göre, sertifika
programına devam etme gerekçesi tutumlar üzerinde önemli bir yordayıcıdır. Katılımcıların, ÇÖN’e verdikleri önem tam
düzeyine karşılık gelmiştir. Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum puanları ile çağdaş öğretmen niteliklerine verdikleri önemi
gösteren puanlar arasında; orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Mesleği, Çağdaş öğretmen nitelikleri, Pedagojik formasyon, Tutum.

ABSTRACT
Aim of the research is to evaluate the importance to profession of teaching and modern teaching qualities given
by the graduates getting undergraduate education in Faculty of Science and Arts and pedagogic training education in terms
of different variants. The research was applied to 197 volunteer graduates getting pedagogic training education in
University of Sakarya. Data of the research was gathered by the attitude scales of ÖMİT and ÇÖN. The research was
conducted with descriptive scanning and relational scanning. The results of data indicate that attitudes about profession of
teaching are extensively positive. There is no meaningful difference between attitudes and some variants. As two sidevariance analysis points out, collective effect of parents’ education level is not meaningful about the attitudes. Regression
analysis has drawn attention to the fact that the reason about persistence to certificate major program is a significant
exposition about attitudes. The importance to ÇÖN given by the participants is equivalent to exact level. There is a
moderate, positive and meaningful relation between the points about profession of teaching and modern teaching qualities
given by the participants.
Keywords: Profession of teaching, Modern teaching qualities, Pedagogic training education, Attitudes.

1. GİRİŞ
Öğretmenlik mesleği, öğretmenin önemi, öğretmen rolleri, öğretmen yetiştirme, öğretmen tutumları gibi konular
tüm toplumlarda güncelliğini korumaktadır. Öğretmenlik mesleği, sürekli kendini geliştirmeyi, sabırlı olmayı ve
özverili çalışmayı gerektiren önemli bir meslektir. Öğretmenlik mesleğinde başarılı olabilmek ancak
öğretmenliği sevmekle mümkün olabilir (Sağlam, 2008). Bu durum öğretmenlerin mesleklerine karşı taşıdıkları
olumlu tutumla yakından ilişkilidir. Bireyin başarılı bir öğretmen olabilmesi için, hem iyi bir konu alanı
bilgisine, hem de öğretmenlik formasyonu bilgisine sahip olması ve öğretmeye güdülenmesi, öğretmenliğe gönül
vermesi gerekmektedir. Kazanılan bu özelliklerin de deneyimle güçlendirilmesi başarılı bir öğretmenlik için
önemli görülmektedir (Derman, Özkan, Altuk, Mülazımoğlu, 2008). Günümüz bilgi çağının toplumlarında
ihtiyaç duyulan öğretmen nitelikleri farklılaşmıştır. Nitelikli öğretmenlerin eğitim sisteminin amaçlarını iyi kavramış, bu amaçlara gidecek yolları doğru tayin etmiş ve mesleğe pek çok yönden iyi hazırlanmış olmaları
gerekmektedir. Yetiştirilme süreci olarak tanımlanan, öğretmenlerin mesleğe hazırlanması, tarihsel süreç göz
önüne alındığında birçok uygulama ile gerçekleştirilmiştir (Eraslan & Çakıcı, 2011). Yükseköğretim kurulu
tarafından pedagojik formasyon eğitimi konusunda alınan yeni kararlar ile lisans mezunları için açılan pedagojik
formasyon eğitimi sertifika programları, hayat boyu öğrenme kapsamında bir kişisel gelişim programı olarak
değerlendirilmiştir. Buna dayanarak öğretmen yetiştirmede MEB TTKB 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararına
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4
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göre öğretmenliğe kaynaklık eden birçok lisans programından mezun olan (eğitim fakültesi mezunları hariç)
kişilerin pedagojik formasyon alıp, öğretmenlik mesleğini seçmelerinin önü açılmıştır (www.yok.gov.tr.).
Bundan dolayı öğretmenlik mesleğini seçecek insan sayısı artacağından, öğretmen adaylarının mesleki tutum ve
niteliklerinin ne düzeyde olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada olduğu gibi, ilgili literatürde de
buna benzer birçok çalışma yapılmıştır. Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının mesleğe yönelik
tutumlarını ortaya koyan bazı çalışmaların sonuçları aşağıda verilmiştir. Semerci ve Çerçi’nin (2002)
çalışmasında Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurma nedeni olarak,
öğrencilerin çok azı ‘öğretmenliği sevme’yi belirtmiştir. Bunun yanında, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz
Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerinde olumlu etkisi
olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır (Çakır, Kan ve Sünbül, 2006). Ortaöğretim Alan Öğretmenliği
Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrenim gören öğrencilerin mesleğe yönelik tutumlarını cinsiyet değişkenine
göre inceleyen çalışmalarda farklı bulgular elde edildiği görülmektedir. Örneğin, Sayın (2005), Şimşek (2005)
ile Tanel, Kaya ve Tanel (2007) cinsiyetin öğretmenliğe yönelik tutumlar üzerinde etkili olmadığını bulurken,
Erdem, Gezer ve Çokadar (2005) ile Yüksel (2004) kadın öğrencilerin tutumlarının erkek öğrencilere göre
anlamlı düzeyde yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çakır, Kan ve Sünbül (2006) ise, tezsiz yüksek lisans
programında okuyan Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyet
ve bölümlerin ortak etkisiyle farklılaşmadığını ortaya koymuştur. İlğan, Sevinç ve Arı’nın (2013) pedagojik
formasyon derslerine devam eden öğretmen adaylarıyla yaptıkları çalışmada, öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine ilişkin tutumlarının büyük ölçüde olumlu olduğu, lisans eğitimlerini sosyal bilimler alanında
tamamlamış olan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının, fen ve matematik
alanlarından mezun öğretmen adaylarına göre daha olumlu olduğu, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum puanları
ile çağdaş öğretmenin nitelikleri ölçek puanları arasında düşük düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.
1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Lisans eğitimlerini Fen-Edebiyat Fakültesinde tamamlayan ve pedagojik formasyon eğitimi almakta olan
öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin tutumlarının anlaşılması, farklı kaynaktan yetişen adayların nitelikli birer
öğretmen olmalarında etkili olan faktörlerin anlaşılması açısından faydalı olması amaçlanmaktadır. Günümüzde
her üniversite mezununa pedagojik formasyon verilmesi yolu ile hayat boyu öğrenme kapsamında bir sertifika
programına döndürülen bu eğitim programının etkililiğinin tartışılması gittikçe önem kazanmaktadır. Özellikle
de en fazla talebin olduğu Fen edebiyat Fakültesi (FEF) mezunlarının görüşlerinin alınması daha da büyük önem
arz etmektedir.
1.2. Araştırma Soruları
Pedagojik formasyon eğitimi alan Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunlarının:
1. Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları nasıldır?
2. Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının; cinsiyet, yaş, alan eğitimi, medeni durum, lisans düzeyinde
mezun olunan not ortalaması, sertifika programına devam etmedeki baskın olan gerekçe, çocukluğunu geçirdiği
bölge değişkenleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?
3. Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları, annenin eğitim durumunun ve babanın eğitim durumunun ortak
etkisine bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
4. Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını; sertifika programına devam etme gerekçesi, çocukluğunu geçirdiği
bölge, babanın ve annenin eğitim durumu değişkenleri ne düzeyde yordamaktadır?
5. Çağdaş bir öğretmenin sahip olması gereken niteliklere verdikleri önem düzeyi nasıldır?
6. Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile çağdaş bir öğretmenin sahip olması gereken niteliklere verdikleri
önem düzeyi arasında bir ilişki var mıdır?
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Türü
Konu ve amaçlara uygunluğu nedeniyle araştırma, Tarama modellerinden betimsel tarama ve ilişkisel tarama
modelleri ile gerçekleştirilmiştir.
2.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Sakarya Üniversitesi bünyesinde Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarına yönelik açılmış
pedagojik formasyon eğitimine devam etmekte olan öğrenciler oluşturmuştur. Verilerin toplandığı süreçte
programa kayıtlı öğrenci toplamı 400’dür. Araştırma örneklemi belirlenirken rastlantısal örnekleme modeli
kullanılmıştır ve gönüllü olan öğrencilere anket uygulanmıştır. Dağıtılan 200 ölçme aracından 197’si kabul
edilmiş, 3’ü yönergeye uygun şekilde doldurulmadığı için geçersiz sayılmıştır. Buna göre araştırmaya toplam
197 öğrenci dâhil edilmiştir. Örneklemi oluşturan öğrencilerin demografik özellikleri ilişkin bilgiler şöyledir:
Öğrencilerin; 146’ sı (%74,1) kadın, 51’i (25,9) erkektir. 139’u (%70,6) 22-25 yaş grubunda, 58’i (%29,4) 26 ve
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üzeri yaş grubundadır. 46’sı (%23,4) Fen ve Matematik mezunu, 151’i (%76,6) Sosyal Alanlar mezunudur. 33’ü
(%16,8) evli, 164’ü (%83,2) bekârdır. 14’ü (%7,1) 60-69 arası, 100’ü (%50,8) 70-79 arası, 83’ü (42,1) 80 ve
üzeri not ortalaması ile lisanstan mezun olmuştur. 116’sı (%56,8) meslek sevgisi, 73’ü (%37,1) iş bulma
kolaylığı, 8’i (%4,1) aile-çevre baskısı gerekçesiyle pedagojik formasyon eğitimi almaktadır. 140’ı (%71,1) 1.
Bölgede (Marmara ve Ege), 45’i (%22,8) 2. Bölgede (Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz), 12’si (%6,1) 3.
Bölgede (Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu) çocukluğunu geçirmiştir. 83’ünün (%42,1) babası ilkokul ve
altı, 44’ünün (%22,3) babası ortaokul, 54’ünün (%27,4) babası lise, 16’sının (%8,1) babası üniversite
mezunudur. 139’unun (%70,6) annesi ilkokul ve altı, 39’unun (%19,8) annesi ortaokul, 15’inin (%27,4) annesi
lise, 4’ünün (%2) annesi üniversite mezunudur.
2.3. Veri Toplanması
Araştırmanın verileri İlğan ve arkadaşları (2013) tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlar
(ÖMİT) ölçeği ve Tan ve arkadaşları (2005) tarafından geliştirilen Çağdaş Öğretmen Nitelikleri (ÇÖN) tutum
ölçeğinden yararlanılarak toplanmıştır. Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlar (ÖMİT) ölçeği 5’li Likert
türünde olup, 17 ifadeden oluşmaktadır. Çağdaş Öğretmen Nitelikleri (ÇÖN) tutum ölçeği 5’li Likert türünde
olup, 18 ifadeden oluşmuştur. Her iki ölçeğinde Barlett testleri anlamlı olup, faktör analizi için uygundur. Ayrıca
toplam varyans ve güvenirlik katsayısı değerleri yeterli düzeydedir. Ölçme araçları geçerli ve güvenilirdir
denilebilir. Ayrıca araştırmanın amacına paralel olarak ölçeğe katılımcıların demografik özelliklerini(cinsiyet,
yaş, medeni durum, alan eğitimi, lisanstan mezun olunan not ortalaması, sertifika programına devam etmede
baskın olan gerekçe, çocukluğunu geçirdiği bölge, anne ve babanın eğitim durumu) belirlemek üzere dokuz
maddelik bir bölüm eklenmiştir.
2.4. Verilerin Analizi
Veriler, SPSS 17 programı kullanılarak istatistiksel işlemlere tabi tutulmuştur. ÇÖN ve ÖMİT ölçeklerine
verilen puanların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Öğretmenlik mesleğine ilişkin
tutumlarının çeşitli değişkenlere göre analizinde t-testi, tek yönlü varyans analizi, iki yönlü varyans analizi ve
çoklu doğrusal regrasyon yaklaşımı kullanılmıştır. Yapılan analizlerde farkın anlamlı olduğu durumlarda,
anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey-b testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi
.05 kabul edilmiştir. Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum puanları ile çağdaş öğretmen niteliklerine verilen önem
düzeyi arasındaki ilişkiyi ölçmek için Pearson Korelasyon Tekniği ile test edilmiştir. Çoklu Doğrusal Regrasyon
yaklaşımı uygulanırken, anlamlılık düzeyi .01 olarak kabul edilmiştir.
3. BULGULAR
Tablo 1. Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Gösteren Betimsel İstatistikler
Tutum
1. Benim için öğretmenlik ideal bir meslektir.
2.Ancak çok zorda kalırsam bu mesleği yapmayı
düşünebilirim.
3. Çalışma yaşamım boyunca öğretmenlik
yapabilirim.
4. Öğretmenlik benim için bir tutkudur.
5. Öğretmen olduğumda bunu gururla ifade
edeceğim.
6. Öğretmenlik mesleğine ilişkin her türlü obje ve
yazılar ilgimi çekmektedir.
7. Öğretmenlik keyif alınarak yapılacak bir
meslektir.
8. Daha iyi bir iş bulursam öğretmenlik yapacağımı
sanmıyorum.
9. Öğretmenlikten manevi doyum alacağımı
düşünüyorum.

4,36
4,53

SS
,855
,923

4,16

,995

3,85

1,114

4,52

,697

3,97

,931

4,16

,915

3,83

1,347

4,22

,887

Tutum
10. Başarılı bir öğretmen olacağıma inanıyorum.
11. Dezavantajlı koşullar altında dahi öğretmenlik
yapmak isterim.
12. Öğretmen olarak emekli olmak isterim.

4,38
3,51

SS
,701
1,038

4,12

1,060

13.Öğretmenlik mesleğine girmek için gerekli
çabayı gösteririm
14. Öğretmenliğin kişiliğime uygun bir meslek
olduğunu düşünüyorum.
15. Öğretmen olmayı kendime yakıştırıyorum.

4,39

,823

4,32

,871

4,45

,751

16. Öğretmenliğin bana haz vereceğini
düşünüyorum.
17. Öğretmenliğin toplumda bana saygınlık
kazandıracağına inanıyorum.
GENEL TOPLAM

4,28

,857

4,04

1,083

4,18

,67

Tablo 1’e göre Pedagojik Formasyon Eğitimi alan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutamları büyük
ölçüde olumludur (
=4,18). Ancak “Dezavantajlı koşullar altında dahi öğretmenlik yapmak isterim.”
= 3,51), “Daha iyi bir iş bulursam öğretmenlik yapacağımı sanmıyorum.” = 3,83), “Öğretmenlik benim için bir tutkudur.”
= 3,85),
“Öğretmenlik mesleğine ilişkin her türlü obje ve yazılar ilgimi çekmektedir.” = 3,97) tutumlarına verilen yanıtların genel

ortalamadan daha düşük görüş düzeyine sahip olması ve bu tutumların mesleğe yönelik olumlu duyuşa sahip
olma yeterliğinde eksikliklerin var olduğu ve bazı FEF mezunlarının mesleği sevdiğinden değil, ancak yaşam
koşullarının zorunluluğundan bu sertifikayı almaya yöneldikleri anlaşılmaktadır.

686

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

Araştırmanın ikinci alt problemine ilişkin elde edilen verilerin analiz sonuçları şekildedir:
Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumların cinsiyet değişkeni t-test analiz sonuçları göre, anlamlı bir farklılık
göstermemektedir [t(195)= 1,782; p>0,05]. Kadınların ortalama puanları (
), erkeklerin ortalama
puanlarından (
) daha fazladır. Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumların yaş değişkeni t-test analiz
sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir [t(195)= ,556; p>0,05]. 22-25 yaş grubundaki
katılımcıların ortalama puanları (
) ile 26 ve üzeri yaş grubundaki katılımcıların ortalama puanları
(
) birbirine yakındır. Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumların alan eğitimi değişkeni t-test analiz
sonuçları göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir [t(195)= -,862; p>0,05]. Sosyal alanlardan mezun olan
katılımcıların ortalama puanları (
), Fen ve Matematik alanından mezun olan katılımcıların ortalama
puanlarına (
) göre daha yüksektir. Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumların medeni durum değişkeni
t-test analiz sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir [t(195)= 1,584; p>0,05]. Evli olan
katılımcıların ortalama puanları (
), bekâr olan katılımcıların ortalama puanlarından (
) daha
yüksektir. Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumların lisans mezuniyet not ortalaması değişkeni tek yönlü varyans
(ANOVA) analiz sonuçlarına göre anlamlı olarak farklılaşmamaktadır [F (2,194)= ,767; p>,05]. Öğretmenlik
mesleğine ilişkin tutumların çocukluğunu geçirdiği bölge değişkeni tek yönlü varyans (ANOVA) analiz
sonuçları göre incelendiğinde anlamlı olarak farklılaştığı görülmemektedir [F (2,194)= ,421 ; p>,05].
Tablo 2. Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumların Sertifika Programına Devam Etme Gerekçesi
Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans (ANOVA) Analizi Sonuçları
Değişken
Sertifika Programına
Devamda Baskın Olan
Gerekçe

Kategoriler

N

SS

Meslek sevgisi
İş bulma kolaylığı
Aile-çevre baskısı

116
73
8

74,43
67,36
56,50

8,20
13,71
9,21

Toplam

197

71,08

11,50

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
ortalaması

4008,071
21949,462
25957,533

2
194

2004,036
113,142

F

p(Tukey-b)

17,713

,000
(3-2,1)

(p< ,05 *Anlamlı fark vardır.)
Tablo 2’ye göre öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlar sertifika programına devam etme gerekçesi değişkenine
göre incelendiğinde anlamlı olarak farklılaştığı görülmektedir [F (2,194)= 17,713; p<,05]. Anlamlı farkın kaynağını
belirlemek için elde edilen tukey-b sonuçlarına göre sertifika programını, öğretmenlik mesleğini sevdiği için
tercih eden katılımcıların tutumları (
), sertifika programını iş bulma kolaylığı sağladığı (
)
ve aile-çevre baskısı için tercih edenlere (
) göre daha yüksektir.
Tablo 3. Mezunlarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumların Anne ve Babanın Eğitim Durumu
Değişkenine Göre İki Yönlü ANOVA Analizi Sonuçları
Varyansın kaynağı

Kareler Toplamı

sd

Babanın eğitim durumu
Annenin eğitim durumu
Babanın eğitim durumu*Annenin eğitim durumu
Hata
Toplam

1195,266
552,788
588,639
23209,981
25957,533

3
3
6
184
197

Kareler
Ortalaması
398,422
184,263
98,107
126,141

F
3,159
1,461
,778

p
,026
,227
,588

(p< ,05 *Anlamlı fark vardır.)
Tablo 3’e göre öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlar anne ve babanın eğitim durumu değişkenin ortak etkisine
göre incelendiğinde, anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmektedir [F (6,184)= ,778 ; p>,05].
Tablo 4. Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumların Setifika Programına Devam Etme Gerekçesi,
Çocukluğunu Geçirdiği Bölge, Babanın ve Annenin Eğitim Durumu Değişkenlerine Göre Yordanmasının
Sonuçları
Değişken
Sabit (toplam p)
Çocukluğunu geçirdiği bölge
Babanın eğitim durumu
Annenin eğitim durumu
Sertifika programına devam etme gerekçesi

R= , 393

R2= ,154

F(4,192)=8,754

B
81,596
,389
,583
-,733
-7,699

Standart hata
3,275
1,303
,871
1,224
1,344

Reg. Kat. ß
,020
,051
-,046
-,385

t
24,913
,299
,670
-,598
-5,727

p
,000
,765
,504
,550
,000

İkili r
-,014
,055
-,044
-,389

Kısmi r
,022
,048
-,043
-,382

p= ,000

Tablo 4’e göre, yordayıcı değişkenlerle bağımlı değişken arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde
çocukluğunu geçirdiği bölge ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum arasında ters yönlü ve çok düşük düzeyde
(r= -,014) bir ilişki olduğu, diğer değişkenler kontrol edildiğinde, bu korelasyonun r= ,022 olarak hesaplandığı
görülmektedir. Babanın eğitim durumu ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum arasında pozitif ve çok düzeyde
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(r= ,055) bir ilişkinin olduğu, diğer değişkenler kontrol edildiğinde, bu korelasyonun r= ,048 olduğu
belirlenmiştir. Annenin eğitim durumu ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum arasında ters yönlü ve çok düşük
düzeyde (r= -,044) bir ilişki olduğu, diğer değişkenler kontrol edildiğinde, bu korelasyonun r= -,043 olduğu
görülmektedir. Sertifika programına devam etme gerekçesi ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum arasında ters
yönlü ve orta düzeyde (r= -,389) bir ilişkinin olduğu, diğer değişkenler kontrol edildiğinde, bu korelasyonun r= ,382 olduğu görülmektedir. Çocukluğunu geçirdiği bölge, babanın eğitim durumu, annenin eğitim durumu ve
sertifika programına devam etme gerekçe değişkenleri birlikte, katılımcıların öğretmenlik mesleğine ilişkin
tutum puanları ile orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki (R= ,393; p= ,000) vermektedir. Adı geçen dört değişken
birlikte, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarındaki toplam varyansın %15,4’ünü (R 2= ,154) açıklamaktadır.
Standardize edilmiş regrasyon katsayısına göre (ß) göre, yordayıcı değişkenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin
tutumları üzerindeki göreli önem sırası sertifika programına devam etme gerekçesi (ß= -,385), babanın eğitim
durumu (ß= ,051), annenin eğitim durumu (ß= -,046) ve çocukluğunu geçirdiği bölge (ß= ,020)’dir. Regrasyon
katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise dört bağımsız değişkenden sadece bir
değişken grubu (p< ,01) istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Sertifika programına devam etme gerekçe
değişkeni öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum üzerinde önemli bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Babanın
eğitim durumu, annenin eğitim durumu ve çocukluğunu geçirdiği bölge değişkenleri önemli bir etkiye sahip
değildir. Regrasyon analizi sonuçlarına göre, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumun yordanmasına ait regrasyon
eşitliği aşağıda verilmiştir:
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUM= 81,596+ ,389 YAŞADIĞI BÖLGE+ ,583 BABANIN
EĞİTİM DURUMU- ,733 ANNENİN EĞİTİM DURUMU-7,699 SERTİFİKA PROGRAMINA DEVAM
ETME GEREKÇESİ
Tablo 5. Çağdaş Öğretmenin Sahip Olması Gereken Niteliklere Verilen Önem Düzeyini Gösteren
İstatistiksel Sonuçlar
İfade
1. Öğretmenin öğrencileri yetiştirmede yeterli sorumluluk duygusuna sahip olması.
2. Öğretmenin değişime açık olması.
3. Konuyla ilgili öğrencilerini araştırmaya, düşünmeye, yaratıcılığa yönelten sorular sorabilmesi.
4. Derste pekiştireç, ipucu, dönüt, düzeltme, özet vb. etkinlikleri kullanması.
5. Ders anlatırken dersin içeriğini öğrencinin ilgi ve deneyimleriyle ilişkilendirebilmesi.
6. Dersine uygun çeşitli öğretim strateji ve yöntemlerini uygulayabilmesi.
7. Öğretmenin öğrencilerine karşı ön yargılı olmaması.
8. Sınıfta istenmeyen davranışları değiştirmek için sabırla davranışları değiştirmesi.
9. Alanıyla ilgili mesleki gelişim faaliyetlerine katılması.
10. Öğretim teknolojisi ile ilgili araç ve gereçleri (projeksiyon, akıllı tahta, vb.) yeterli düzeyde kullanabilmesi.
11. Öğrencilerini dersten önce motive etmesi.
12. Deney, proje vb. etkinlikleri düzenleme becerisine sahip olması ve bunlarla ilgili süreçleri gerçekleştirebilmesi.
13. Eylem ve tutumlarında bilimselliğe uygun davranışlar sergilemesi.
14. Doğal çevreyi tanıyıp, çevre olanaklarını eğitim aracı olarak kullanabilmesi.
15. Öğrencilerine akademik danışmanlık yapabilmesi.
16. Bilgisayar teknolojileri konusunda yeterli olması.
17. Dersinde disiplinler arası ilişki kurabilmesi.
18. Bilimsel yayınları izlemesi ve bilimsel yayınlara sahip olması.
Toplam

4,63
4,71
4,71
4,71
4,62
4,61
4,75
4,50
4,66
4,55
4,64
4,53
4,47
4,54
4,52
4,36
4,44
4,46
4,57

SS
,653
,529
,556
,558
,600
,575
,512
,652
,615
,703
,578
,666
,725
,696
,659
,766
,695
,634
,45

Tablo 5’e göre Pedagojik Formasyon Eğitimi alan Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının çağdaş öğretmenin sahip
olması beklenen niteliklere verdikleri önem tam düzeyine ( =4,57) karşılık gelmiştir.
Tablo 6. Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlar ile Çağdaş Öğretmenin Sahip Olması Gereken
Niteliklere Verilen Önem Düzeylerinin Korelasyon Analizi
ÇÖN
ÇÖN
r
p
N
ÖMİT
r
p
N

1

,394**
,000
197

ÖMİT
,394**
,000
197
1

** (p<,01) Anlamlı fark vardır.
Tablo 6’ya göre öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum puanları ile çağdaş öğretmenin sahip olması gereken
niteliklere verdikleri önem düzeyleri puanı arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki (r= ,394; p< ,01)
vardır.
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde cinsiyet değişkeninde kadınların sayısı erkeklerin sayısına
oranla daha fazladır. Bunun nedeni, toplumun öğretmenlik mesleğini, aile ve iş hayatını birlikte yürütebilecekleri
kadına yönelik bir meslek olarak görmesi ve kızların da bu toplumsal değeri içselleştirmeleri olabilir.
Araştırmanın birinci alt problemine göre; elde edilen öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum büyük ölçüde
olumludur. Araştırmada böyle bir sonucun ortaya çıkması, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini
sevmeleri, öğretmenlik mesleğine vermiş oldukları değer ve öğretmenlik mesleğinde başarılı olacaklarına ilişkin
inançları ile açıklanabilir. İlgili literatür incelendiğinde, benzer sonucun bulunduğu çalışmalarda vardır (Sağlam,
2008; Can, 2010; İlğan, Sevinç ve Arı, 2013). Ancak bazı öğretmenliğe yönelik duyuşsal tutum ifadelerinde
ortalamanın altında görüşlerin olması, bir kısım sertifika programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğini
sevmesinden ziyade, hayat şartlarının getirdiği zorunluluk nedeniyle öğretmen olma çabasına girdiği görüşünü
desteklemektedir.
Araştırmanın ikinci alt problemine göre; öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlar ile cinsiyet, yaş, alan eğitimi,
medeni durum ve lisans düzeyinde mezun olunan not ortalaması değişkenleri arasında anlamlı bir farklılığın
bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna rağmen öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlar ile sertifika programına
katılma gerekçesi arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir. Bu gerekçelerden en etkili olanı meslek
sevgisidir. Literatür incelendiğinde bu çalışmanın sonucuna paralel olan çalışmalar olduğu gibi, farklı sonuçların
bulunduğu çalışmalarda vardır. Gürbüz ve Kışoğlu’na (2007) göre; öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumlarının fakülte değişkenine göre farklılaşmadığı, öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerine
göre ise adayların tutumlarında farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın üçüncü alt problemine göre;
anne ve babanın eğitim düzeyinin öğretmenlik mesleğine olan tutumlar üzerindeki ortak etkisinin anlamlı
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İlgili literatürdeki bazı bulgular bu çalışmanın sonuçlarını destekler niteliktedir.
Araştırmanın dördüncü alt problemine göre; sertifika programına devam etme gerekçe değişkeni öğretmenlik
mesleğine ilişkin tutumlar üzerinde önemli bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Araştırmada diğer üç değişkenin
önemli bir etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Adı geçen dört değişken birlikte, öğretmenlik mesleğine
ilişkin tutumlarındaki toplam varyansın %15,4’ünü açıklamaktadır. Araştırmanın beşinci alt problemine göre;
mezunların çağdaş öğretmenin sahip olması beklenen niteliklere verdikleri önem tam düzeyine karşılık gelmiştir.
İlgili literatürde buna benzer yapılan çalışmalarda vardır (Tan, Sevinç, Akcan, 2005). Araştırmanın altıncı alt
problemine göre, mezunların öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum puanları ile çağdaş öğretmenin sahip olması
gereken niteliklere verdikleri önemi gösteren puanlar arasında; orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.
Yani öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum puanları arttıkça çağdaş öğretmen niteliklerine verilen önem de
artmaktadır. İlgili literatürde buna benzer yapılan çalışmalarda vardır (İlğan, Sevinç ve Arı, 2013).
Daha sonra yapılacak araştırmalarda, pedagojik formasyona yönelik hazırlanan eğitim programlarının sık sık
değerlendirilerek güncellenmesi ve yeni çalışmaların yapılması gerekmektedir. Fen-edebiyat fakültesi
mezunlarının pedagojik formasyon programına kabulünde, öğretmenlik mesleğini gerçekten seven ve bu mesleği
yapmaya istekli bireylerin seçimine özen gösterilmelidir. Öğretmen eğitiminde öğretmen adaylarının, yalnızca
bilgi ve beceriler kazanmalarını değil, bu mesleği en iyi şekilde yürütebileceklerine ilişkin inançlar ve olumlu
tutumlar geliştirmelerini sağlamak gerekir. Öğretim elemanlarının; öğrenme-öğretme sürecinde öğrenci merkezli
öğretmenlik davranışları, olumlu tutumları, etkili sınıf yönetiminde izlediği yaklaşımlar, öğretmen adaylarına iyi
birer model olmalıdır. Öğretmen adaylarının öğretmen özyeterlikleri ile öğretmenliğe ilişkin tutumlarını başka
öğretmenlik programlarında ve bu araştırmada ele alınmayan başka değişkenler açısından da inceleyen daha
kapsamlı araştırmalara gereksinim duyulmaktadır.
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USING MODEL POEMS IN ELEMENTARY CLASSROOM: BENEFITS AND OBSTACLES
Daniela ANDONOVSKA-TRAJKOVSKA1

Abstract
Model poems are structure or skeleton of a poem that could be written. Model poems give the students direction and inspiration
for creative writing, because they contain elements that determine the versification features and some of the stylistic features of
the poem. They can be derived out of a famous poem that the students have read or structured by the teacher him/herself. Using
model poems in elementary classroom is an instructional approach for motivating poetry writing at the early students’ age. This
paper aims to present the teachers’ and the students’ at the Faculty of education-Bitola perspective of using model-poems in the
elementary classroom. Are model poems easy to use? Are they making the poetry writing process easier or more difficult? What
is the best part of the lesson to use model poems: the beginning, the middle or the end? Can model poems be used for other
school subjects besides the Language Arts class? These and more research questions are addressed after conducting
experimental research where the model poems are experiment factor. 15 teachers and 44 students at the Faculty of educationBitola participated in the research as subjects that implemented model poems as instructional strategy for motivating poetry
writing with students in the elementary school (8-11 years old) for a period of 3 months and t
wo times a week. They
had enough time to feel the benefits and obstacles when using model poems in their classrooms and also to observe the
students’ reaction to the new instructional strategy. The teachers and the students at the Faculty of education-Bitola were
interviewed consequently once a week during the process of research and finally at the end of the research in order to gather
their particular experiences regarding the use of model poems in the elementary classroom.
Key words: model poems, elementary classroom, poetry writing

INTRODUCTION
Model poems are poems that can be used for motivating poetry writing in the classroom. When a poem is
being read in the class, the students are invited to take part of the process of analysis of its content and form, after
which poetry writing might come. The teacher can use the previously read and analyzed poem in order to engage the
students in creative writing, therefore, the characteristic features of the poem in terms of the style (figures of speech
and versification elements) and content are abstracted and put together in a piece of blank paper that will serve as a
springboard for poetry writing. Young students especially, need a structure in their writing process. As Fred
Sedgwick puts it: “Take structure. Ask anyone to write a poem, or a story, about his or her childhood, and he or she
will, justifiably look blank. But give that person a structure – ‘Look through this photograph album and write a
couplet about each picture’, for example, or ‘write a haiku about each house you have lived in, or each school you
have attended’, and it becomes easier. Art does not require license to gush, to pour out; on the contrary, it requires
containment.” (2003, p. 65-66). One of the many approaches for motivating poetry writing in the classroom that
Sedgwick recommend is as follows: reading a poem; content analysis of the poem; analysis of the form and structure
of the poem; the students write several sentences in prose form and whereas they make longer pause when reading
their text, they put short lines (indicating when the verse starts or ends); and at the end they edit their-own written
text in order to make it look as a poem (they organize the verses and strophes, they delete, write, rewrite).
Kenneth Koch considers parallelisms as a powerful means for giving structure of poem that is about to be
written. He suggests model poems with the following titles: Lie poems (telling a lie in every line), Color poems
(always start the line by referring to different color), Wish poems (I wish…), Dream poems (to write about unusual
dreams and therefore give flow to the students’ fantasy), Comparison poems (Saying something that happened in the
past and comparing it with something that is happening in the present), Crazy or Silly poems (in order to boost
humor in children’s poems, they are advised to see normal and ordinary things in different contexts that are not
usually related to the them, therefore, the funny element arises from that kind of construction), Contrasting poems
(saying what the students like and dislike, for example, as two things that are in contrast),… (Koch, 1970: 9-28)
By following the recommendations on the motivating poetry writing process by model poem with students,
one might think that the students are being taught to follow a model of a poem blindly and therefore - writing a text
that is very similar to the original. On the contrary, “…poetry ideas of Kenneth Koch individuate the reading of a
poem by putting it in the hands of each individual student into the student’s hands in a directed, but personal and
creative mode.” (Cacciutto, 1979) “The writing of poetry closely based on models makes the model poem material,
1
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objective and at hand, for the writing of a new poem; the derivative composition is both valuable in itself and as a
means of partially comprehending the model poem. The complementary principles here are: writers are readers;
through writing, the reader gains insight into literature. Reading poetry offers more opportunities for the
development of vitality in composition than does the strict study of grammar and rhetoric. Without that vitality, any
study of literature is superficial, however analytically exhaustive it may be. Beyond objectives of concrete
production and observable skill development, the relationship between the model poem and the derivative of created
poems entails both a merging of imaginations and an affirmation of individual being through selection and
transformation. While protecting the model poem from aggregations of interpretation by reading and rereading it
closely, the teacher must greatly encourage the student to find his own voice as he makes the poetry idea his own; to
the degree in which his imitations are slavish, they tend to be facile and boring.” (Cacciutto, 1979)
Emil Kamenov and Pero Spasojevic (Каменов и Спасојевиќ, 2003: 188) also stress the importance of the
model poems in motivating poetry writing, but in the elementary classroom especially, since the age of the students
is very convenient to organizing creative writing process as a game in which the actors are active participants and
contributors to the poem that is about to be written (either individually or as a result of a group work). They suggest
the poems of Jovan Jovanovik-Zmaj (If I am…, As I am…), Grigor Vitez (If the trees could walk…), Miroslav
Antik (When I was a big boy/girl…), Bozidar Timotijevik (If I were a bird…), Branislav Crncevik (If I am given…)
to serve as a springboard to creating a model poem titled If I…
Meryl Goldberg, Michel Doyle and Lilian Vega-Kasteneda (Goldberg, Doyle, Vega-Kasteneda, 1995) point
out the importance of the model poems, and they suggest the following model of teaching approach to motivate
poetry writing with little children: brainstorm activity; presenting a model poem (the model could be either fully
followed or modified); editing and reviewing (sometimes this phase could be time consuming, from several days to
several weeks); publishing (on the school board, in the school journal, reading to another person, i.e. – friend,
parent, teacher,…,publishing in a book); organizing the written poems in a book (editing their own poetry book);
constantly searching for a new modes for motivating child’s creative thought; providing the students with deadlines
for submitting their work (to the editors of the school journal, for instance); sharing and commenting.
In the Lorna Dils’ teaching approach to poetry writing with model poems we could recognize several
phases or steps: presenting a poem that will serve as model poem later on; discussion; providing examples for
creative writing; presenting the author’s biography; poetry writing process; sharing time.
METHODS
The focus of this research is the nature of using model poems in the elementary classroom in R. Macedonia,
as a springboard for poetry writing with students at the age of 8 to 11 years old. At the beginning of this research,
several research questions are identified, among which the following are related to the teaching approach with the
model poems used by the teachers: Are model poems easy to use? Are they making the poetry writing process easier
or more difficult? What is the best part of the lesson to use model poems: the beginning, the middle or the end? Can
model poems be used for the other school subjects aside from the Language Arts class?
The purposive sample of 15 teachers was drawn out of a population of teachers in Bitola (town in the
southwest of Macedonia, near the Greek border) and the surroundings. There was training for the use of model
poems in the classroom organized for the sampled teachers, by the author of this paper, prior to conducting
experimental research. The teachers were advised to practice poetry writing by using model poems two times a week
for a period of three months (the first semester of the school year) and to write their experiences regarding the
experimental factor and their reflections on this kind of teaching practice in a reflective journal for the research’s
purposes. The teachers were free to organize poetry activities in terms of the time, place, in relation to specific
school subject, the teaching lesson to which poetry writing by using model poem was attached, and in terms of the
time needed for poetry writing (part of the teaching lesson of 40 minutes, or 40 minutes). The reflective journals
served as a source for gathering data about the process of realization of the model poems, and that process differed
from one case to another, as well as for the reflective thoughts of the teachers on the teaching strategy and the
students’ response to it. The other kinds of data, such as the data that reveal the viewpoints of the teachers and the
students regarding the frequency of the experimental factor, the possibilities of their usage across the whole
curriculum, the students’ response to certain model poems and the advantages or disadvantages of using model
poems in elementary classroom, were gathered by conducting personal interviews with the teachers and the
university students from Faculty of education-Bitola, i.e. future teachers, that were positioned in each classroom as
observers (approximately - 3 students per class, i.e. – 44 students in the whole).
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RESULTS AND DISCUSSION
With the personal semi-structured interviews, the respondents were asked several close-ended and two open-ended
questions. As we can see in Graph 1., that presents the answers of the respondents (15 teachers and 44 students at
the Faculty of education-Bitola) on the question - how often should model poems be used in elementary classroom,
most of the respondents answered that model poems should be used twice a week, or at least once a week. This is
the point where we could say that the teachers found model poems useful, if it were the opposite they would give us
much more different replies such as, model poems should be used on a monthly basis.
Graph 1. How often should model poems be used in elementary classroom?
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1-2 times a week
1 a week
2 times per month

31
9

1-2 times per month
monthly

Almost all of the respondents think that the use of model poems in the elementary classroom is in line with
the national curriculum (see Graph 2.) and therefore, they find model poems to be a useful strategy to enlarge the
students’ reception of the poetry and the creative writing itself (result - from the reflective journals of the teachers
that implemented the model poems as an experimental factor in the study).
Graph 2. Are model poems in line with the curriculum?
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Because the teachers were free to use the model poems in whatever part of the teaching lesson they thought
it would be appropriate, they had specific insights on the issue what is the best part of the lesson for the model
poems to be used as a method for motivating poetry writing in the classroom. The results have shown that the last
part of the lesson is the best time to implement model poems in order to motivate poetry writing process and to bring
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the new lesson even closer to the students. There are also respondents (18) who think that the implementation of the
model poems in the elementary classroom depends on the teaching unit.
Graph 3. What part of the lesson is the most appropriate for poetry writing with MP?
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Most of the respondents claimed that they will use model poems in combination with other teaching
strategies for motivating poetry writing (28), but there is also a group of respondents (18), which is not small, that
said they would use model poems at the beginning of the teaching and practicing poetry writing, and as time goes
by, they will try to focus on the poetry writing that will not depend too much on the external factors, such as on the
structure that model poems provide for this kind of activity.
Graph 4. How will you use MP in the future?
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The teachers were also free to use model poems in terms of the school subject. Therefore, they could try integrating
poetry writing process enabled by model poems into as many school subjects as possible. They all agreed that model
poems are best used in Language Arts, but they also admitted that model poems could, indeed, be used in Math, for
example, or any other school subject, but with caution and special consideration related to the nature of the subject
on mind (see Graph 5). Model poems can be used in the Language Arts primarily, and then in the Fine Arts almost
as successfully as in Language Arts, then – in Music Education, Science, Math and Physical Education.
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Graph 5. The possibility of using model poems in other school subjects, aside from Language Arts (as its obvious)
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The respondents were asked two open-ended questions - What are the advantages of using model poems in
the elementary classroom in order to motivate poetry writing?, and What are the disadvantages of using model
poems in the elementary classroom in order to motivate poetry writing?
They identified several advantages of using model poems in the classroom, as following:

MP provide the students with structure,

MP motivate poetry writing;

MP may act as projective techniques (students are more likely to project their personality,
their everyday life contexts, their wishes and dreams, their thoughts and worries,… in a poem that they are
creating in a spontaneous manner, then when they are put in a formal situation whereas they are asked
interrogative questions by an adult)

Children love them;

Children are adopting model poems with great enthusiasm;

MP help in written expression development with the students;

MP are in line with the school curriculum;

When using MP, students come to the product in a less time, then when not using them;

MP are poetry starters;

MP are trace markers;

MP are providing frame in which the student can move or a frame that the student can
brake (either way is good enough to be listed as an advantage);

They motivate even the less proficient learners, because they can display footprints to
follow (if needed);

MP can boost student’s self-confidence.
And, the disadvantages that the teachers and the university students have listed are following:

MP could be too directive and therefore – too limiting;

MP are time consuming (at least 10-15 minutes out of the 40 minutes lesson);

The blank spaces left for writing the student’s verse or part of a verse sometimes can be
problematic (while some students find them short and therefore unsufficient for writing the whole poetic
expression, some students might feel frightened when looking at the long blank lines without any
inspiration coming to the surface);

Sometimes, the words that are put into brackets in order to give further explanations and
directions for the young writers that can be found in the structure of a model-poem might cause certain
difficulty (some students, without recognizing them as directions only, were reading them as part of their
poems);

The creative students might find them too narrow and too framed.
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CONCLUSIONS
At the end of the analysis, we can conclude that model poems can be very useful in motivating poetry
writing in the elementary classroom, as seen through the teachers’ and future teachers’ eyes. Although, we have
presented only part of the analysis and part of the discussion regarding the model poems as a teaching strategy (the
rest of the analysis is part of the bigger research project conducted by the author of this text), here, we can say that
model poems can be regarded as poetry writing starters, poetry skeletons, creative game starters, structures that help
students in modifying, reorganizing their own thoughts in a poem, initiating poetry writing and building their selfconfidence when comes to their ability to express themselves in a creative manner. They can be used in line with the
school curriculum, providing support for the educational objectives. They are applicable in almost every school
subject, aside from the Language Arts. They can be used at the last part of the lesson, or depending on the teaching
unit, they can also be used during the whole lesson.
Model poems may act as projective techniques, and therefore they may uncover some specific issues
related to the student’s personality. This could be of exceptional importance, if a student faces a specific problem or
has family issues that provoke anxiety and problematic and unusual behavior of the student himself or herself. Yet,
it is a field that needs to be addressed by the researchers in the future.
Model poems are fun and very well accepted by the students. They also make the poetry writing process
less conventional and more appealing to students. It is very important for the teachers and practitioners to take into
account the obstacles that one might face when working with model poems. We should always have in mind that
model poems are supposed to motivate poetry writing, and not the opposite, therefore, if the teacher notices that a
student oppose a certain model poem, then s/he should provide the student with a choice: to write with or without
such structure. However, it is still an area that needs to be investigated further on.
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GALİLEO’DAN LORENTZ’E, NEWTON’DAN EİNSTEİN’A FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL RÖLATİVİTEYİ KAVRAMA DURUMLARI
GRASPING SITUATIONS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS AT SPECIAL
RELATIVITY FROM GALILEO TO LORENTZ, FROM NEWTON TO EINSTEIN
Müge AYGÜN1, Ümmü Gülsüm DURUKAN2
Özet
Modern fizik gibi gündelik hayatta gözlemlenemeyen bir kısım olgu ve olayları kapsayan bir konunun öğretilmesinde bilim
tarihinden yararlanılabilir. Bu çalışmanın amacı bilim tarihinden yararlanılarak yapılan bir öğretimin sonucunda fen bilgisi
öğretmenliği öğrencilerinin Einstein’ın özel görelilik kuramındaki uzunluk büzülmesi ve zaman genişlemesiyle ilgili olayları
açıklamalarını ve kuramla ilişkilendirmelerini ortaya koymaktır. Özel durum çalışması niteliğinde olan bu araştırmanın çalışma
grubunu modern fiziğe giriş dersine devam etmekte olan 67 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak iki aşamalı açık
uçlu sorulardan oluşan bir test kullanılmıştır. Betimsel analizle veriler incelendiğinde öğrencilerin zaman genişlemesiyle ilgili
soruyu uzunluk büzülmesine göre daha yüksek oranda doğru cevapladığı ortaya çıkmıştır. Bu durum zaman genişlemesinin
öğrenciler için daha kolay anlaşılabilir ya da açıklanabilir olduğuna ortaya çıkarmıştır. Ancak sorulara doğru cevap veren
öğrencilerin büyük bir kısmı olayın nasıl gerçekleştiğini açıklayamamıştır. Ayrıca öğrencilerin bir kısmının Einstein fiziğiyle
ilgili olan uzunluk büzülmesi ve zaman genişlemesi kavramları yerine mutlak uzunluk ve mutlak zaman kavramlarını
kullanmayı tercih ettikleri ve bunları da Galileo’yla ilişkilendirdikleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Özel görelilik, fen bilgisi öğretmenliği öğrencisi, uzunluk büzülmesi, zaman genişlemesi
Abstract
History of science could be exploited in teaching modern physics as including unobservable phenomena and events in everyday
life. The aim of this study is pre-service science teachers’ explanations about events related to length contraction and time
dilation in Einstein’s special theory of relativity and associating with the theory after a teaching which is utilizing history of
science. As a case study, in this study the study group has occurred 67 students that enrolled the Introduction to Modern Physics
Course. A two-tier test consist of two open-ended question was used as data collection tool. Descriptive data analysis shows
that students have correctly answered the question about time dilation at a higher rate compared to length contraction. This
situation revealed that time dilation is easier to understood or explain for students. However, a large proportion of students
giving the correct answer to the question could not explain how the event realized. Besides these, students have preferred to use
absolute length and absolute time linking with Galileo instead of length contraction and time dilation in Einstein physics.
Keywords: Special theory of relativity, pre-service science teacher, length contraction, time dilation

1.

GİRİŞ

Dünya değişirken bilim de beraberinde gelişir. Gelişim ise bir süreçtir ve bilimin gelişmesine insanoğlu çeşitli
yanılgılara düşerek ve kimi zaman hatalar yaparak katkıda bulunur. Bu hataların temelinde ise kendine yabancı olan
başka bir dünyayı anlamadaki yetersizlikler yatabilir. Öğrencilerin öğrenme ortamında yaşadığı da benzer bir
durumdur. Öğrenciler olayları kendi yaşantı alanındaki tecrübelerine dayanarak değerlendirir ve algılar. Tecrübe
edilemeyen ya da gözlemlenemeyen olaylar ise öğrenciler için soyut kalmakta ve öğrencilerin bu olayları öğrenme
sürecinde çeşitli sorunlarla (alternatif kavramlar, bilgi eksiklikleri, öğrenme zorlukları, …) karşılaşılabilmektedir.
Bu bağlamda gündelik hayatta gözlemlenemeyen bir kısım olgu ve olayları kapsayan modern fizik gibi bir konunun
öğretilmesinde bilim tarihinden yararlanılabilir. Öğretimde bilim tarihinden yararlanmanın amacı ulaşılan sonuçları
göstermek değil, sonuca ulaşma sürecinde oluşan bilimsel düşünceler, teoriler, bunları çürüten tezlerin ve
nedenlerinin incelenmesidir (Dedes, 2005). Bilim tarihi temelli yaklaşımlar bireysel düşünme gelişimini bilimsel
fikirlerin gelişimi ile birleştirir, bilimsel kavram ve yöntemlerin daha iyi algılanmasını ve zihinsel şemalara doğru
bir şekilde yerleştirilmesini kolaylaştırır (Kaya, 2007).
Literatürde incelendiğinde, modern fizik konularından biri olan özel görelilik kuramının öğretimine yönelik sınırlı
sayıda araştırmanın gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu araştırmalar kapsamında, özel görelilik kuramı içerisinde
yer alan referans çerçeveleri, kütle, zaman ve uzunluk kavramları ile ilgili öğrencilerin yaşadıkları güçlükler ve
sahip oldukları yanılgılar tespit edilmiştir (Özcan, 2009, 2011; Sezgin Selçuk, 2011; Scherr, 2001; Scherr, Shafter ve
Vokos, 2001, 2002; Yıldız, 2012). Bu çalışmanın amacı da Einstein’ın özel görelilik kuramındaki uzunluk
büzülmesi ve zaman genişlemesi olaylarının anlaşılmasında bilim tarihinden yararlanılarak yapılan bir öğretimin
sonucunda öğretmen adaylarının ilgili olayları açıklayabilme ve ilgili kuramlarla ilişkilendirebilmelerini tespit
etmektir.
1
2

Yrd. Doç. Dr., Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Giresun, mgkpnr@gmail.com
Arş. Gör., Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Giresun, u.g.durukan@gmail.com
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2.

YÖNTEM

Bu çalışmada öğretmen adaylarının konu ile ilgili olayları açıklayabilme ve ilgili kuramlarla ilişkilendirebilmeleri
belirlenmeye çalışıldığı için özel durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Özel durum yöntemi, gerçek hakkında
derinlemesine bilgi veren, bu gerçeği içinde bulunduğu bağlamla yorumlayan ve araştırılan gerçek hakkında kısa
sürede çalışılmasına imkan sağlayan bir araştırma yöntemi olduğundan (Yin, 2003; Çepni, 2007) çalışmanın
doğasına uygun olduğu düşünülmektedir.
Çalışma grubu:
Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, öğretmen adaylarının
modern fiziğe giriş dersini tamamlamış olması gerekmektedir. Bu bağlamda çalışma grubunu bir eğitim fakültesinde
modern fiziğe giriş dersine devam etmekte olan 67 fen bilgisi öğretmenliği öğrencisi oluşturmaktadır.
Veri toplama aracı:
Veri toplama aracı olarak göreli uzunluk ve göreli zaman kavramlarıyla ilgili örnek olaylar içeren ve iki aşamalı açık
uçlu sorulardan oluşan bir ölçme aracı kullanılmıştır. Soruların içerikleri sırasıyla uzunluk büzülmesi ve zaman
genişlemesiyle ilgilidir ve bu sorularda öğrencilere sunulan olaylar sırasıyla aşağıdaki gibidir:
“Boyu 1 metre olan bir çubuk ve içinde 1 metre boşluk olan bir kutumuz olsun. Amacımız çubuğu
kutunun içine kapatmak. Bunu, çubuğu usulca kutuya sokarak da yapabilirsiniz. Ama biz, çubuğun
kutuya doğru yüksek bir hızla fırlatıldığını varsayalım. Kolay hesaplanması açısından da, hızı ışık
hızının %87’si olarak alalım.”
“20 yaşında iki ikiz kardeş düşünün. Bunlardan biri komşu yıldızlardan birine bir uzay yolculuğu
yapacak olan bir astronot olsun. Diğeri de Dünya’da kalsın. Yolculuğun 20 yıl gidiş, 20 yıl da dönüş
olmak üzere toplam 40 yıl sürdüğünü varsayalım. Hesabın kolay olması açısından, roketin de ışık
hızının %87’si kadar bir hızla yol aldığını düşünelim.”
Sorular cevaplanırken öğrencilerden birinci aşamada soruda geçen olayın açıklanması ve ikinci aşamada ise olayın
hangi kuramla ilgili olduğunun belirtilmesi istenmiştir.
Veri toplama süreci:
Bu çalışma 2013-2014 akademik yılı bahar döneminde ‘Modern Fiziğe Giriş’ dersinde yürütülmüştür. Dersler
süresince bilim tarihindeki gelişmeleri (bilginin gelişimini) dikkate alarak hazırlanmış bir ders içeriği sunum
yöntemiyle öğrencilere aktarılmaya çalışılmıştır. İçerik Özdoğan, Kara, Gümüş ve Orbay (2009)’ın ‘Modern Fiziğe
Giriş’ kitabından yararlanılarak hazırlanmış ve aynı konu sırası izlenmiştir. Modern fizik ışık hızına yakın olayları
ya da parçacık boyutundaki olayları kapsadığı için öğrencilerin zihinlerinde canlandırma yaparak kendi
öğrenmelerine katkı sağlamasının zorluğu göz önünde bulundurulduğundan konu sonlarında bir video paylaşım
sitesinden (youtube’den) konuyla ilgili ulaşılabilen videolarla görsel etki sağlanmaya çalışılmıştır. Özel görelilik
kuramı ile ilgili konu sonunda veri toplama aracı öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Öğrencilerin modern fiziğe
giriş dersini tamamladıktan sonra Einstein’ın Özel Rölativite Kuramında geçen göreli uzunluk ve göreli zaman
kavramlarıyla ilgili olayları yorumlamaları ve kuramlarla ilişkilendirmeleri belirlemeye çalışılmıştır.
Verilerin analizi:
Elde edilen veriler iki aşamada incelenmiştir. Birinci aşamada veriler araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlanarak
doğru açılama, eksik açıklama ve yanlış açıklama kategorilerine yerleştirilmiştir. Böylece araştırmacılar tarafından
doğru, eksik ya da yanlış kabul edilen kodların neler olduğunun açıkça görülmesi sağlanmıştır. Bunda amaç veri
analizinin geçerliğini sağlamaktır.
İkinci aşamada ise yine araştırmacılar tarafından ayrı ayrı Fizik ile ilgili kuramlara ait kodlar belirlenmiş ve bu
kodlar bilim adamları kategorilerine bilim adamlarının fikirleri bağlamında yerleştirilmiştir. Frekans ve yüzde
tabloları oluşturularak yorumlama yapılmıştır. Her iki aşamada da iki araştırmacı arasındaki tutarlılık korelasyonel
olarak 1 bulunmuştur.
3.

BULGULAR

Testte yer alan birinci sorunun ilk kısmına verilen öğrenci cevapları doğru, eksik ve yanlış açıklama üzere üç
kategoride toplanmıştır. Doğru açıklama (%07,46) için kod kısa görünür; eksik açıklama (%23,88) için kodlar yarıya
iner, kısalır, büzüşür; yanlış açıklama (%08,95) için kodlar ise büyür ve boyu değişmezdir. Ayrıca yeterli bilgi
vermeden (%59,70) soruyu cevaplayan öğrenciler de vardır.
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Öğrencilerin birinci sorunun her iki aşamasına verdikleri cevaplar karşılaştırılarak Tablo 1 oluşturulmuştur. Tablo
oluştururken araştırmacıların öğrenci cevaplarını nasıl sınıflandıklarına örnek olması adına aşağıda sırasıyla
öğrencilerin doğru, eksik, yanlış ve yeterli olmayan açıklamalarından örnekler verilmiştir.
“Çubuğun kutuya kapatılmasında iki gözlemci olduğunu düşünürsek iki farklı sonuç alırız. Durgun
gözlemci hareketli gözlemciye göre çubuğun boyunu daha uzun görür. Bu yüzden çubuğun
kapatılamayacağını düşünür. Hareketli gözlemci ise kısa göreceğinden bu gözlemci de çubuğun
kutuya rahat kapatılacağını hatta kutuda boşluk kalacağını düşünür.”Ö6
“Kutu hızsız olarak dururken çubuğu ona doğru büyük bir hızla fırlattığımız zaman çubuk almış
olduğu hızdan dolayı uzunluk büzülmesi dediğimiz olay nedeniyle 1 m’den daha kısa olacak ve
kutunun arka yüzeyine çarpmadan önce kapak kapanacak.” Ö15
“Durgun cisim olan kutuya göre cismin yani çubuğun boyu ışık hızına yaklaşık hızda kutunun
içindeki boşluktan daha büyük olur.” Ö50
“Çubuk kutuya kapatılabilir. Belirli bir hızı var. Kutuya giriyor. Bununla birlikte kutu da 1 m, çubuk
da 1 m. O yüzden kutuya girer. Hızı da kutuyu iter ama uzunluğu aynı olduğundan kutuya girmesinde
sorun olmaz.” Ö30
Tablo 1. Öğrencilerin Uzunluk Büzülmesi Olayına Dair Açıklamaları
Bilim
insanı ∑f
17

Bilim
insanı ∑%
25,37

21

31,34

02,98

2

02,98

4

05,97

5

07,46

1

01,49

İYA
1
1
Yarıya iner**
1
21
Kısalır**
1
Büzüşme**
1
Kısa görünür***
1
İYA
17
İYA: İlgisiz-yetersiz-açıklama yok, ***: Doğru açıklama, **: Eksik açıklama, *: Yanlış açıklama

01,49
31,34

1
21

01,49
31,34

Galileo

Bilim
İnsanı

4
1

05,97
01,49

1

1

01,49

İYA

4

4

05,97

Özel rölativite
Rölativite Fiziği

İYA
Yarıya iner**

1
1

1
1

01,49
01,49

Uzunluk büzülmesi

Yarıya iner**
Kısalır**
Kısa görünür***
İYA
Büyür*
Boyu Değişmez*
Kısalır**

2
1
1
2
1
1
1

6

08,95

2

02,98

1

01,49

Enerji-kütle ilişkisiUzunluk büzülmesi
Özel Rölativite-uzunluk
büzülmesi
Etki-tepki kuramı

Kısalır**

1

1

01,49

Yarıya iner**
İYA
İYA

4
1
2

5

07,46

2

Mutlak uzunluk-uzunluk
büzülmesi
Rölativite-Mutlak
uzaklık
Momentum yasası

Kısalır**
Kısa görünür***
İYA

2
2
1

Birinci aşama kod

f

Galileo fiziği

Galileo’nun fizik kuramı
Galileo
Mutlak uzunluk

İYA
İYA
Kısalır**
Kısa görünür***
İYA
Boyu Değişmez*
İYA

3
2
1
1
4
4
1

İYA

Mutlak
uzunluk

Toplam hızlar
yasası
Karma
açıklama
Özel
Rölativite

Einstein

Galileo uzunluk yasası
Galileo’nun toplam
hızlar yasası
Mutlak uzunluk-toplam
hızlar yasası
Özel görelilik

Uzunluk büzüşmesi
Zamanın
Göreliliği
Karma
açıklama

GalileoEinstein

Fikir
∑%
04,48
02,98
08,95

İkinci aşama kod

Rölativite
fiziği
Uzunluk
Büzülmesi

Newton

Fikir
∑f
3
2
6

Fikirler

Etki-tepki
yasası
Karma
açıklama

İlgisiz
Momentum
Açıklama yok

Göreceli zaman deneyi
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Tablo 1’de görüldüğü gibi öğrencilerin % 31,34’ü soruda geçen olayın hangi kuramla ilgili olduğunu
açıklamamıştır. %31,34’ü Einstein’la, %27,37’si ise Galileo ile ilişkilendirme yaparken % 07,46’lık bir kesim ise
Einstein ve Galileo’nun her ikisiyle birden yapmıştır. Soruda geçen olay Einstein’ın özel rölativite teoremindeki
uzunluk büzülmesiyle ilgilidir. Einstein diyen öğrencilerin doğru ilişkilendirme yaptıkları görülmektedir. Ancak bu
öğrencilerden sadece bir tanesi olayı doğru açıklarken, 10 tanesi eksik ve iki tanesi de yanlış açıklama yapmıştır.
Ayrıca bu grupta yeterli açıklama vermeyen öğrenciler de vardır.
Galileo ile ilişkilendirme yapan öğrencilerden ise sadece mutlak uzunlukla ilişkilendirenler yeterli açıklama
vermiştir. Bunlardan da biri doğru, biri eksik ve dört tanesi yanlıştır. Galileo ve Einstein’ın her ikisiyle ilişkilendiren
öğrencilerden ise iki tanesi doğru iki tanesi eksik cevap vermiştir. Bu grupta yanlış cevap veren öğrenci yoktur.
Testte yer alan ikinci sorunun ilk kısmına verilen öğrenci cevapları da doğru, eksik ve yanlış açıklama üzere üç
kategoride toplanmıştır. Doğru açıklama (%26,87) için kodlar uzaydakine göre (ışık hızına yakın hızda hareket
edene göre) zaman daha yavaş, dünyadakine göre/durgun gözlemciye göre zaman daha hızlı, ışık hızında zaman
birimleri arası uzaklık büyür, ışık hızına yakın hızlarda biyolojik saat daha yavaş işler; eksik açıklama (%20,90) için
kodlar uzayda/rokette zaman/saat daha yavaş, dünyada zaman aralığı daha hızlı geçer, uzayda süre daha kısa
hissedilir /biyolojik saat daha yavaş işler; yanlış açıklama (%07,46) için kodlar ise durgun ve hareketli gözlemci için
geçen süreler eşittir, uzayda zaman daralması ve ışık hızına yakın hızlarda zaman yarıya inerdir. Ayrıca yeterli bilgi
vermeden (%46,27) soruyu cevaplayan öğrenciler de vardır.
Öğrencilerin birinci sorunun her iki aşamasına verdikleri cevaplar karşılaştırılarak Tablo 2 oluşturulmuştur. Tablo
oluştururken araştırmacıların öğrenci cevaplarını nasıl sınıflandıklarına örnek olması adına aşağıda sırasıyla
öğrencilerin doğru, eksik, yanlış ve yeterli olmayan açıklamalarından örnekler verilmiştir.
“Dünya da kalan ikizin yaşı uzay yolculuğu yapan ikizin yaşından daha büyük olacaktır. Çünkü
durgun cisimde zaman yavaş ilerler ama hareketli cisim içinde (ışık hızına yakın hızda hareket eden)
zaman daha yavaş ilerler.” Ö6
“Dünyada olan kardeş 40 yıl sonra 60 yaşında olurken, uzaya giden kardeş dünyaya göre 40 yıl
yolculuk etmiş olur. Fakat uzayda zaman daha yavaş ilerlediği için astronot olan kardeş dünyada
kalan kardeşten daha küçük olur.” Ö10
“Uzaya giden kardeş döndüğünde 20+20=40 yaşında dünyada kalan kardeş ise 20+40=60 yaşında
olur. Çünkü uzayda zaman daralması denen bir kuram vardır. 40 yıl gibi görünen zaman aslında
yarıya düşüyor ve 20 yıl oluyor.” Ö30
“Astronot ikizine göre daha genç olur.” Ö18
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Tablo 2. Öğrencilerin Zaman Genişlemesi Olayına Dair Açıklamaları

Einstein

Galileo

Bilim
İnsanı

Fikirler

İkinci aşama
kod

Galileo
fiziği

Galileo
kuramı

Mutlak
zaman

Galileo’nun
fizik kuramı
Mutlak
zaman

Toplam
hızlar
yasası

Galileo’nun
toplam hızlar
yasası

Özel
Rölativite

Özel
rölativite
kanunu
Genel
görelilik
Görelilik
ilkesi
Zaman
genişlemesi

Genel
Rölativite
Rölativite
fiziği
Zaman
genişlem
esi

x

Galileo-Einstein

Karma
açıklama

Karma
açıklama

İlgisiz

Albert’in ışık
hızı kuramı
Özel
rölativitezaman
genişlemesi
Rölativitemutlak zaman
Zaman
genişlemesimutlak zaman
Galileo fizik
kuramızamanın
göreliliği
Lorentz
kuramı

Bilim
insanı
∑f
17

Bilim
insanı
∑%
25,37

31

46,27

5

07,46

01,49

1

01,49

20,90

14

20,90

Fikir
∑f

Fikir
∑%

2
1
2
1
1

6

08,96

1

01,49

1
1

7

10,45

3

04,48

1
1

1

01,49

İYA

1

1

01,49

Uzayda /rokette zaman/saat daha yavaş**

3

3

04,48

Uzaydakine göre zaman daha yavaş***
Dünyadakine göre/durgun gözlemciye göre zaman
daha hızlı***
Uzayda /rokette zaman/saat daha yavaş**
Uzayda zaman daralması*
Işık hızına yakın hızlarda zaman yarıya iner*
Işık hızında zaman birimleri arası uzaklık büyür***
İYA
İYA

6
1

19

28,36

1

01,49

Uzaydakine göre zaman daha yavaş***
Uzayda /rokette zaman/saat daha yavaş**
Durgun ve hareketli gözlemci için geçen süreler
eşittir*
İYA
İYA

2
1
2

6

08,96

1

01,49

Uzaydakine göre zaman daha yavaş***
İYA

1
2

3

04,48

Uzayda süre daha kısa hissedilir. /biyolojik saat
daha yavaş işler.**

1

1

01,49

İYA

1

1

Birinci aşama kod

f

Uzaydakine göre zaman daha yavaş***
Uzayda /rokette zaman/saat daha yavaş**
Dünyada zaman aralığı daha hızlı geçer.**
İYA
Uzayda süre daha kısa hissedilir. /biyolojik saat
daha yavaş işler.**
Uzaydakine göre zaman daha yavaş***
Dünyadakine göre/durgun gözlemciye göre zaman
daha hızlı***
Uzayda süre daha kısa hissedilir. / biyolojik saat
daha yavaş işler.**
İYA
Uzayda süre daha kısa hissedilir. /biyolojik saat
daha yavaş işler.**
Işık hızına yakın hızlarda biyolojik saat daha yavaş
işler.***
İYA
Dünyadakine göre/durgun gözlemciye göre zaman
daha hızlı***

Açıklama yok

1
4
1
1

2
1
2
1
6
1

1
1

Uzaydakine göre zaman daha yavaş***
1
14
Uzayda /rokette zaman/saat daha yavaş**
1
İYA
12
İYA: İlgisiz-yetersiz-açıklama yok, ***: Doğru açıklama, **: Eksik açıklama, *: Yanlış açıklama, x: Belirsiz

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğrencilerin % 20,90’ı soruda geçen olayın hangi kuramla ilgili olduğunu açıklamamıştır.
%46,27’si Einstein’la, %25,37’si ise Galileo ile ilişkilendirme yaparken % 07,46’lık bir kesim ise Einstein ve
Galileo’nun her ikisiyle birden ilişkilendirme yapmıştır. Soruda geçen olay Einstein’ın özel rölativite teoremindeki
zaman genişlemesiyle ilgilidir. Einstein diyen öğrencilerin doğru ilişkilendirme yaptıkları görülmektedir. Ancak bu
öğrencilerden 10 tanesi olayı doğru açıklarken, altı tanesi eksik ve beş tanesi de yanlış açıklama yapmıştır. Ayrıca
bu grupta da yeterli açıklama vermeyen öğrenciler de vardır.
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Galileo ile ilişkilendirme yapan öğrencilerin ikinci aşama kodları her ne kadar yanlış olsa da öğrencilerin olaylar
hakkındaki açıklamaların ya doğru ya eksik olduğu ama yanlış olmadığı görülmektedir. Galileo ve Einstein’ın her
ikisiyle ilişkilendiren öğrencilerden ise bir tanesi doğru bir tanesi eksik cevap vermiştir. Bu grupta yanlış cevap
veren öğrenci yoktur.
4.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Veriler incelendiğinde öğrencilerin zaman genişlemesiyle ilgili soruyu uzunluk büzülmesine göre daha yüksek
oranda doğru cevapladığı ortaya çıkmıştır. Bu durum zaman genişlemesinin onlar için daha kolay anlaşılabilir ya da
açıklanabilir olduğuna işaret edebilir. Ancak her iki soru içinde öğrencilerin büyük bir kısmı sorunun cevabını doğru
bir şekilde açıklarken olayın nasıl gerçekleştiğini açıklayamamıştır. Bu durumun altında yatan sebep, öğrencilerin
konu ile ilgili olayları bilmeleri, ancak olayların altında yatan fiziksel sebepleri bilmemeleri olabilir. Bununla
birlikte, bu durumun altında yatan sebepler arasında modern fiziğin soyut doğası da dikkate alınmalıdır. Ayrıca
öğrencilerin bir kısmının Einstein fiziğiyle ilgili olan uzunluk büzülmesi ve zaman genişlemesi kavramları yerine
mutlak uzunluk ve mutlak zaman kavramlarını kullanmayı tercih ettikleri ve bunları da Galileo’yla ilişkilendirdikleri
görülmüştür. Bu durumun sebebi, bilim tarihinden faydalanarak yapılan böylesi bir öğretimin etkisi olabileceği gibi
öğrencilerin Newton fiziği ile Einstein fiziği arasındaki ilişkileri kuramamaları ve bu iki uygulama arasındaki
geçişleri gerçekleştirmekte zorlanmaları olabilir. Bütün bu verilerin ışığında bilim tarihindeki gelişmelerden
faydalanarak özel rölativite öğretme çabaları öğrencilerin çeşitli kavramları karıştırmalarına sebep olmuş gibi
görünse de benzer bir çalışmanın bilim tarihi kullanılmadan doğrudan özel rölativite öğretilen bir programda
yapılarak sonuçların karşılaştırılmasında yarar vardır.
5.
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ARE GENERAL PRACTITIONERS SATISFIED WITH THEIR POSTGRADUATE
TRAINING PROGRAM?
Gergana PETROVA1, Gergana FOREVA2, Radost ASENOVA3
Introduction
Almost 15 years General Medicine has academic presentation in Bulgarian High Medical Schools. As a new discipline
in it contemporary type, lots efforts were done to be satisfied the high requirements of the reformed health care system.
The current study aimed to analyze different aspects of the training process, by investigating of learning technologies
using during the general practitioners` (GPs) postgraduate program.
Material and methods: The sociological research method by anonymous direct questionnaire was conducted twice over
five year period.
In the first phase were covered 79 and 82 GPs in the second stage during their final year of the post-graduate training in
general medicine. Technical unit of observation were postgraduate students alumni 2007/2008 in Plovdiv Medical
University and alumni 2012/2013 both in Medical Universities Plovdiv and Varna.
The self-created questionnaire contained 28 questions (open and closed), some of them allow more than one answer. It
covered issues related to educational technology, distance learning, assessment of the overall organization of the
educational process, practical training and the system of monitoring and evaluation, as well as the expectations and
attitudes of physicians who had completed postgraduate training program.
Results: The education and training forms most often applied throughout the specialization course in general medicine,
based on a research conducted twice during a five-year period, are: lectures, discussions and seminars;
The methods most widely preferred for grasping the material taught among both investigated groups of graduates during
the five-year period are: discussion, lecture presentation, demonstration, situational method and exercising;
The overall training of medical students is performed on patients, that is why this is also the manner most preferred for
demonstration within the specialization in general medicine.
Conclusion: Satisfaction with the specialization in general medicine is the result of a well-planned, consistent, organized
and well-managed teaching and learning process.
Keywords: postgraduate training, general medicine, satisfaction with training

INTRODUCTION
Almost 15 years General Medicine has academic presentation in Bulgarian High Medical Schools. As a
new discipline in it contemporary type, lots efforts were done to be satisfied the high requirements of the
reformed health care system.
The current study aimed to analyze different aspects of the training process, by investigating of learning
technologies using during the general practitioners` (GPs) postgraduate program.
MATERIAL AND METHODS
The sociological research method by anonymous direct questionnaire was conducted twice over five year
period.
In the first phase were covered 79 and 82 GPs in the second stage during their final year of the postgraduate training in general medicine. Technical unit of observation were postgraduate students alumni
2007/2008 in Plovdiv Medical University and alumni 2012/2013 both in Medical Universities Plovdiv and
Varna.
The self-created questionnaire contained 28 questions (open and closed), some of them allow more than one
answer. It covered issues related to educational technology, distance learning, assessment of the overall
organization of the educational process, practical training and the system of monitoring and evaluation, as well
as the expectations and attitudes of physicians who had completed postgraduate training program.
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RESULTS AND DISCUSSION
The present work pertains to educational technologies and more specifically a part of their “key properties”,
according to Pl. Radev (2005), such as: specific organization of the training process; contents of the training;
methods of training; training means and study forms [4, p. 390].
We have assumed that the influence of the training methods, forms and means is important in terms of
increasing the efficiency of the learning process.
The analysis of results throughout a five-year period did not show significant differences in relation to the
demographic characteristic of the researched group. The share of the questioned men (44.58±5.46%) and that of
women (55.42±5.46%) in 2007/2008 was almost the same with that in 2012/13 academic year whereby the men
investigated were (47.06±5.41%), while the women were (52.94±5.41%). The average age of the investigated
group did not show significant differences: 44.42±1.25% in 2007/2008 and 40. 45 in 2012/2013 academic year.
The predominant portion of students investigated in 2012/2013 academic year specialized at the Medical
University – Plovdiv (72.94±4.82%), while the students included in the research during the previous period
were only from Plovdiv and specialized solely at the Medical University – Plovdiv.
The most commonly applied form of learning throughout the course of specialization in general medicine in
the twofold conducting of the survey through a five-year period was the lecture (Table 1). The fact that the
classical form of teaching students – the lecture - which reflects the traditions in higher education and has its
well-established place, is also being the form most often applied, is impressive.
The learning process in universities is so structured that auditorium sessions with predominant theoretical
focus prevail and this is due both to their educational tradition and to the circumstance that the teaching norm is
based most of all on auditorium engagement and the forms of individual work with the students are not
encouraged. According to M. Totomanova (2001), it is necessary to review this situation in order to improve the
quality of the learning process [6, p. 35].
Table 1. Form of learning

Form of
learning

2007/2008 academic
year

2012/2013 academic
year

lecture
colloquium
seminar
exercise

number
36
26
21
18

%
35.64
25.74
20.79
17.82

Sp
4.77
4.35
4.04
3.81

number
74
52
41
40

%
40.00
28.11
22.16
9.73

Sp
3.60
3.30
3.05
2.18

Whole

101

100

-

185

100

-

It is impressive that the second most often applied form is the colloquium, followed by the seminar. The
learning process is a binary activity. Contemporary European tendencies in the realm of higher education focus
on the active role of the learner in the educational process, i.e. the student should ask questions, search for their
answers, discuss and initiate academic dispute. These basic aspects are included in the organization and
conducting the learning forms specified by the questioned students.
The method of training is a system of consequent interaction between the instructors and the learners
directed towards the organization and grasping of the educational contents [according to I. Ya. Lerner 2, p. 172].
The method of training is the manner of accomplishing the goals – didactic technology, which is obligatorily
present in all forms of learning.
The means probably increasing the efficiency of learning pointed out by L. F. Kolesnikov and co-authors,
Russia (1991), include all methods increasing the cognitive activity of the learners and define those as methods
related to pertaining to the intensification of learning [1, p. 33].
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Table 2. Method of training

Method of training
lecture presentation
discussion
demonstration
exercising
situational method
Whole

2007/2008 academic
year
number
%
55
24.12
60
26.32
45
19.74
28
12.28
40
17.54
98

Sp
2.83
2.92
2.64
2.17
2.52

100

-

2012/2013
academic year
number
%
57
23.85
62
25.94
47
19.67
30
12.55
43
17.99

Sp
2.76
2.84
2.57
2.14
2.48

239

-

100

The most preferred methods for grasping the learning material in both groups of undergraduates
investigated throughout the five-year period are the methods (Table 2): discussion, lecture presentation,
demonstration, situational method and exercising.
The discussion is defined as an active method of learning while the lecture presentation is a passive
method. The difference between the two methods of learning in terms of percentage ratio is very small. Students
demonstrated preference to the classical learning methods, namely the lecture presentation, exercising and
independent work. The classical learning methods are closest and at the same time they are most often applied
by the instructors but they do not require increased activity on behalf of the learners.
Independent work out of the auditorium has been more and more widely applied recently. It is
relatively autonomous in nature because the instructor gives the students assignments, which they have to
accomplish independently but the process takes place under the instructor’s control.
According to I. N. Smirnova, (Russia, 2008) independent work has a significant contribution to
increasing the efficiency of learning, development of thinking, skills and habits among students [5].
Learning modules within which independent work outside the auditorium has been assigned were the
following: general medicine (55.81±7.57%), neurology (25.58±6.65%), internal diseases (18.60±5.93%).
Table 3. Technical devices
2007/2008
academic year

2012/2013
academic year

Technical devices
schreib-projector
slide-projector
video film
multimedia

number
36
9
13
40

%
36.73
9.18
13.27
40.82

whole

98

100

Sp
4.87
2.92
3.43
4.96

number
38
10
16
48

%
33.93
8.93
14.29
42.86

Sp
4.47
2.69
3.31
4.68

-

112

100

-

The technical devices most often used for learning, during the education of general practitioners, are:
multimedia, schreib-projector, video film and slide-projector. The results obtained are entirely satisfactory for us
in terms of their didactic aspect because the most often used technical device is still the schreib-projector, and it
is used as much as the modern device for illustration – the multimedia.
It is a specific feature of learning in higher medical schools that the patient is involved in the learning
process upon the illustration of various symptoms and signs of disorders. In pedagogical theory M. Mitova has
defined the patient as a „living learning device”. The patient’s behaviour influences the manner of conducting
the forms of study as well [3, p. 36-37].
Learning is a binary activity. The classical model of learning is: instructor – student. In medical
education the ill person is also present as a third party, i.e. when the education of medics is discussed, a tripartite
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interaction is in our focus: instructor – patient – student. The patient influences to a significant extent the
instructor – student relationship, making the instructors’ job difficult and emotionally burdening the students.
The entire education of medics takes place on patients, which is why this is also the most preferred
manner of illustration of the specialization in general medicine.
Learning on the patients is also among the most preferred manners of learning for the students
questioned in 2007/2008 academic years (52.83±4.85%), followed by the desire to learn through multimedia
(39.62±4.75%) and simulated patient (7.55±2.57%).
During the following period examined - 2012/2013 academic year those results were as follows: the
patient as a device of training (67.06±5.10%), learning through multimedia (57.65±5.36%) and simulated
patient (9. 41±3.17%).

The research performed enables us to draw the following more important conclusions:






The methods, devices and forms applied in the process of learning facilitate the grasping of theoretical
knowledge and professional skills complying with contemporary European requirements for
preparation of general medicine graduates.
The education and training forms most often applied throughout the specialization course in general
medicine, based on a research conducted twice during a five-year period, are: lectures, discussions and
seminars;
The methods most widely preferred for grasping the material taught among both investigated groups of
graduates during the five-year period are: discussion, lecture presentation, demonstration, situational
method and exercising;
The technical devices most often used for training general practitioners are: multimedia, schreibprojector, video film and slide projector;
The overall training of medical students is performed on patients, that is why this is also the manner
most preferred for demonstration within the specialization in general medicine.

In order to be capable of performing their future obligations of general practitioners under constantly
changing conditions, the specializing students have to be prepared by means of adequate methods, devices and
forms of education and training.
Satisfaction with the specialization in general medicine is the result of a well-planned, consistent, organized
and well-managed teaching and learning process.
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EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖZÜYLE ÖÇ ALMA
FROM THE POINT OF VİEW TEACHERS AND ADMINISTRATORS REVENGE
IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
K. Funda Nayir1
Özet
Öç alma bireyin kendisine yapılan herhangi bir olumsuz davranışa karşılık benzer bir davranış sergilemesi olarak
tanımlanabilir. Öç alma kavramı son yıllarda alanyazında incelenmeye başlamış ve özellikle örgütlerde sergilenen öç
alma davranışları üzerine yapılan araştırmalar önem kazanmıştır. Araştırmalarda öç alma duygusunun temelinde
işgörendeki örgütsel adalet algısının düşük olmasının etkili olduğu ve olumsuz iş yeri davranışının oluşmasında önemli
olduğu yönünde bulgulara rastlanmıştır. Bu araştırmanın amacı eğitim örgütlerinde öç alma kavramının nasıl
algılandığını, hangi durumlarda öç alma duygusu hissettikleri ve böyle bir durumda hangi davranışları sergiledikleri ya
da sergileyeceklerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini
resmi ortaokullarda görev yapan 17 öğretmen ve 4 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu
anket formu oluşturulmuştur. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: öç alma, öğretmen, yönetici, eğitim örgütleri
Abstract
Revenge can be defined as individuals behavior against him in response to any negative behavior exhibit a similar
behavior. The concept of revenge has begun to investigate in recent years in the literature and researches has been
getting importance espacially on revenge behavior in organizations.. in researhes, some evidence were found on the
basis of feeling, low employee’s organizational justice perception is to be effective and revealing negative workplace
behavior is isportant. The aim of this study, to find out that in educational organizations how revenge is perceived, in
which case they feel a sense of revenge and in such a situation what kind of behaviors they show or they will show. A
qualitative research method was used. The study sample was composed of 17 teachers and 4 administrators works in an
elementary public schools. Open ended questionnaire has been formed as data collection instrument. Content analysis
was used to analyze the data.
Keywords: revenge, teacher, administrator, schools

GİRİŞ
Öç alma bireyin kendisine yapılan herhangi bir olumsuz davranışa karşılık benzer bir davranış
sergilemesi tanımlanabilir. Öç alma kavramı son yıllarda alanyazında incelenmeye başlamış ve özellikle
örgütlerde sergilenen öç alma davranışları üzerine yapılan araştırmalar önem kazanmıştır.
Öç alma ya da intikam duygusu nezaketsizlikten, zorbalıktan, sapmadan ve örgütsel misilleme
davranışlarından farklı bir durumdur. Öç alma kişilere zarar vermeyi amaçlayan planlı bir davranıştır (Bies ve
Tripp, 2005). Öç alma algılanan zararlı bır davranış veya adaletsizliğe karşı acı çektirme davranışıdır (Stuckless
ve Goranson, 1994). Öç alma davranışı zarar veren yapıldıktan sonra oluşur ve genellikle zalimlik içeren bir
duygudur (Fromm, 1973). Alan yazın incelendiğinde öç alma duygusuna sahip işgörenlerin buna neden olan
kişiyi örgüt içerisinde aşağılama, kötü söz söyleme, dava etme gibi davranışlar sergilediği ortaya çıkmıştır (Bies
ve Tripp, 1996). Bu davranışların işgörenin adaletsizlik duygusunu algıladığında daha da arttığı görülmektedir
(Özdevecioğlu, 2008). Ayrıca öç alma duygusu hiyerarşik yapı içerisinde daha ön plana çıkmaktadır.
Şener ve Erdem ‘in (2014) akademik örgütlerde öç alma niyeti üzerine yaptığı çalışmada öç alma
niyetinin ortaya çıkmasında geçmişte yaşanan fakat o zaman diliminde sonuçlandırılmamış/adlandırılamamış
olan vakalar, akademik unvan, hiyerarşik ilişkiler, yönetici özellikleri, örgüt kültürü, ideolojiközellikler, sosyal
ağlar, intikamcının ve kendilerinin kişisel özellikleri, erkek cinsiyet, onurun zedelenmesinin etkili olduğu ortaya
çıkmıştır. Çalışmada ayrıca yöneticilerin güç ve yetkilerini öç alma için kullandıkları ve öç almak için en çok
kolektif baskı, mobbing, akademik yükselme ve gelişmeye engel, değersizleştirme, sosyal tecrit, mekânsal
şiddet, dedikoduduyu kullandıkları, buna karşılık öğretim üyelerinin de sabotaj, üretime karşı davranışlar, anti
sosyal davranış, hukuki süreç başlatma, affetme /uzlaşma/hesaplaşma, basına taşıma, tepkisiz kalma, duabeddua-ilahi adalet, istifa-kurumdan ayrılma şeklinde öç aldıkları görülmektedir. Tatarlar ve GüneriÇangarlı’nın (2014) yaptıkları çalışmada çalışmaların öç alma duygusunun yapılan bir yanlışlığa veya
adaletsizlik duygusuna karşılık ortaya çıktığını, her ne kadar iş yaşamında olmaması gereken bir davranış olsa
da gerektiği durumlarda öç almak isteyeceklerini belirtmişlerdir. Yöneticiler ise zaman zaman öç alma
duygusuyla hareket ettiklerini ifade etmişlerdir. Yöneticiler bu durumda çalışanın istihdamını engellemek ya da
çalıştığı yeni işyerinde başarısız olmasını sağlamak için farklı yollara başvurarak öç almaya çalışmaktadırlar.
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Görüldüğü gibi öç alma duygusunun temelinde işgörendeki örgütsel adalet algısının düşük olmasının
etkili olduğu ve olumsuz iş yeri davranışının oluşmasında önemli olduğu yönünde bulgulara rastlanmıştır.
Türkiye’de bu kavram yeni araştırılmaya başlanmış ve akademik örgütlerde ve özel şirketler üzerinde oldukça
az sayıda araştırma yapılmıştır. Ancak eğitim örgütlerinde bu kavrama ilişkin bir araştırmaya rastlanmamıştır.
Oysa eğitim örgütlerinde bu duygunun yoğun olarak hissedilmesi sonucu işgörenlerin sergiledikleri olumsuz iş
yeri davranışları, eğitim ve öğretimin etkili bir şekilde sürdürülmesinde ve olumlu bir okul ikliminin
oluşmasında engel teşkil edecektir. Dolaysıyla öncelikle eğitim örgütlerinde öç alma kavramının nasıl
algılandığı, hangi durumlarda öç alma duygusu hissettikleri ve böyle bir durumda hangi davranışları
sergiledikleri ya da sergileyeceklerinin ortaya çıkarılmasının konu ile ilgili yapılacak gelecek araştırmalarda
yardımcı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca araştırmanın bulgularının eğitim örgütlerinde öç alma duygusu ile
olarak geliştirilecek ölçek için ipucu olması beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı eğitim örgütlerinde öç alma
kavramının nasıl algılandığını, hangi durumlarda öç alma duygusu hissettikleri ve böyle bir durumda hangi
davranışları sergiledikleri ya da sergileyeceklerini ortaya çıkarmaktır.
YÖNTEM
Araştırmada kavramla ilgili derinleme bilgi edinmek için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmada öğretmen ve yöneticilerin öç alma kavramına ilişkin bireysel algıları ortaya koymayı amaçladığı için
fenomolojik desen kullanılmıştır (Mertens,2010).
Örneklem
Araştırmanın örneklemini resmi ortaokullarda görev yapan 14 kadın, üç erkek olmak üzere toplam 17
öğretmen ve bir kadın, üç erkek olmak üzere dört okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada tipik örnekleme
kullanılmıştır.
Verilerin Toplanması
Veri toplama aracı olarak öç alma kavramının tanımına, hangi durumlarda öç alma duygusu
hissettiklerine ve böyle bir durumda hangi davranışların sergilendiğine ilişkin açık uçlu anket formu
oluşturulmuştur. Formda öç alma davranışına ilişkin dört soru yer almıştır. Sorular hazırlanırken alan
uzmanlarından görüş alınmış gelen görüşler doğrultusunda sorulara son şekli verilmiştir. Verilerin analizinde
içerik analizi kullanılmıştır. Analiz yapılırken görüşler doğrudan alıntı yapılarak verilmiştir.
Geçerlik ve Güvenirlik
Katılımcılardan görüşme formunu doldurmaları istenmiş ve elde edilen bilgilerin sadece bilimsel
amaçlı kullanılacağı bilgisi verilmiştir. Verilerin analizi sırasında katılımcıların gerçek bilgileri gizli tutularak,
katılımcı olduğunu belirtirken bir sayı verilmiştir. Kodlamalar hem araştırmacı hem de dışarıdan başka bir
araştırmacı tarafından tarafından ayrı ayrı yapılarak karşılaştırılmış ve daha sonra kontrol edilmiştir.
BULGULAR
Eğitim örgütlerindeki öç alma davranışına ilişkin öğretmenlerinin görüşleri aşağıda Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1 incelendiğinde öğretmen katılımcıların öç almayı genel olarak “haksızlığa uğradığını
düşündüğünde kişinin içinde oluşan bir duygu”( % 23.5) olarak tanımladığı, bunu sırasıyla “insanlık dışı
davranış” ve “karşısında olan kişinin canını acıtmak” (% 11.7) olarak algıladıkları görülmektedir. Ayrıca
katılımcılar öç alma davranışını olumsuz bir davranış olarak görmekte, zarar verme amaçlı ve haksızlığa karşı
oluşan bir davranış olduğunu söylemektedir. İki katılımcı ise öç almanın kendilerine bir şey ifade etmediğini
belirtmiştir.
Tablo 1. Eğitim Örgütlerindeki Öç Alma Davranışına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Sorunun
Kapsamı
1.Öç alma davranışı sizin
için ne ifade ediyor?

GÖRÜŞLERDEN ELDE EDİLEN TEMEL İFADELER
(Ana içerik, ilgili alıntılardan özetlenerek formüle edilmiştir.)
- Kişinin yaşantısında olaylara karşı geliştirdiği öğrenilmiş toplumsal refleks davranış. (1)
- İnsanlık dışı bir davranış. (2, 4)
- Önce bir rahatlama, sonra vicdan azabı ve sorgulama (3)
- Benim için bir şey ifade etmiyor(5, 8)
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Görüş
Sayısı
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2.Çalıştığınız
kurumda
hangi durumlarda öç alma
davranışı
hissediyorsunuz?

3.Çalıştığınız kurumda öç
alma
duygusu
hissettiğinizde ne tür
davranışlar
sergiliyorsunuz?

4.Çalıştığınız
kurumda
size
yapılan
hangi
davranışları öç alma
olarak görüyorsunuz?

Olumsuz bir davranış (6)
İlkel bir davranış (7)
İnsani değerlerini yitirmiş, çaresiz ve zavallı bir insan davranışı (9)
Haksızlığa uğradığını düşündüğünde kişinin içinde oluşan bir duygu (10,11.12,13)
Zarar verme amaçlı yıkıcı bir davranış (14)
Karşısında olan kişinin canını acıtmak (15,17)
Nefreti kusmak (16)

- Hissetmiyorum (1,5,7,8,9,10,12,13,17)
- Ortak kararlar alınırken kişilerin kendilerini ön plana çıkardığı ve saygıya dayalı
olmayan davranış ve tutumlarda… (2)
- Haklsızlık yapıldığında (3,4,14,16)
- Basit kaprislerde (6)
- Adaletsizlik yapıldığında (11,14)
- iyi niyetle yaklaşıyorum (1)
- Duygu yoğunluğumun azalmasını bekliyorum (2)
- Sonrasında vicdan azabı yaşıyorum (3)
- Mutsuzluk (4)
- Verimsizlik (4,11)
- Konsantre bozukluğu (4)
- Uzak durmaya çalışıyorum (6,11,12)
- Unutmaya çalışıyorum (7)
- Açıkça söylüyorum (12)
- Kişiyi evrenin adaletine, tanrıya şıkayet ediyorum (14)
- Kişi yokmuş gibi davranıyorum (17)
- Öç alma duygusu hissetmiyorum (5,6,8,9,10,13,15,16)
- öç alma olarak yorumlamıyorum (1,5,6,8,9,)
- Böyle bir durumla karşılaşmadım (11,12,17)
- saygısız tutum ve davranışlar (2,4)
- kimi cinsiyetçi dilsel ifadeler (2)
- ayrımcı tutum ve davranışlar (2,4)
- Yöneticinin kasıtlı olarak kötü program yapması (3)
- dışlama (3)
- küçük düşürme (3,16)
- değer vermeme (4)
- kişisel çatışmalar (7)
- hırs (10)
- çekememezlik (14)
- nankörlük (14)
- hakaret (16)

17

22

23

Katılımcılar hangi durumlarda öç alma davranışı olarak hissediyorsunuz sorusuna ilişkin olarak toplam
17 görüş incelendiğinde ise genel olarak “hissetmiyorum” (%53) cevabını vermişlerdir. Katılımcıların bir kısmı
ise haksızlık yapıldığında (% 22) öç alma duygusu hissettiklerini belirtirken iki katılımcı adaletsizlik
yapıldığında ve bir katılımcı ise saygısızlık içeren durumlarda öç alma duygusu hissettiklerini belirtmiştir.
Katılımcıların öç alma duygusu hissettiğinizde ne tür davranışlar sergiliyorsunuz sorusuna verdiği
toplam 22 görüş incelendiğinde sekiz katılımcının böyle bir duygu hissetmediği (% 36), üç katılımcının uzak
durmaya çalıştığı (% 14) ve iki katılımcının verimsiz çalıştığı (% 1) görülmektedir. Diğer katılımcılar ise “iyi
niyetle yaklaşıyorum”, “Duygu yoğunluğumun azalmasını bekliyorum”, “Sonrasında vicdan azabı yaşıyorum”,
“Mutsuzluk”, “Konsantre bozukluğu”, “Unutmaya çalışıyorum” , “Açıkça söylüyorum”, “Kişiyi evrenin
adaletine, tanrıya şikayet ediyorum, “kişi yokmuş gibi davranıyorum” şeklinde görüş belirtmiştir.
Katılımcıların kendilerine yapılan hangi davranışları öç alma olarak gördüğüne ilişkin 23 görüş
incelendiğinde sekiz katılımcının böyle bir durumla karşılaşmadığı veya davranışları öç alma olarak
yorumlamadığı (% 35) görülmektedir. Diğer katılımcılar ise “saygısız tutum ve davranışlar”, “kimi cinsiyetçi
dilsel ifadeler”, “ayrımcı tutum ve davranışlar”, “Yöneticinin kasıtlı olarak kötü program yapması”, “dışlama”,
“küçük düşürme”, “değer vermeme”, “kişisel çatışmalar”, “hırs”, “çekememezlik”, “nankörlük” ve “hakaret”
davranışlarını öç alma olarak değerlendirmektedir.
Eğitim örgütlerindeki öç alma davranışına ilişkin yöneticilerin görüşleri aşağıda Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Eğitim Örgütlerindeki Öç Alma Davranışına İlişkin Yönetici Görüşleri
Sorunun
Kapsamı
1.Öç alma davranışı sizin
için ne ifade ediyor?

2.Çalıştığınız
kurumda
hangi durumlarda öç alma
davranışı
hissediyorsunuz?

3.Çalıştığınız kurumda öç
alma
duygusu
hissettiğinizde ne tür
davranışlar
sergiliyorsunuz?
4. Çalıştığınız kurumda
size
yapılan
hangi
davranışları öç alma
olarak görüyorsunuz?

GÖRÜŞLERDEN ELDE EDİLEN TEMEL İFADELER
(Ana içerik, ilgili alıntılardan özetlenerek formüle edilmiştir.)
- Yapılan bir kötülüğe kötülükle karşılık verme. (1)
- Kişinin saplantılı bir biçimde bu durumu gerçekleştirmek için fırsat kollaması. (2,)
- Şahsınıza yapıldığını düşündüğünüz haksızlıklara karşı geliştirilen, kişinin zarar
görmesini amaçlayan davranışlar (3)
- Önceki yaşantılarla ilintili insana özgü davranışlardan biri (4)
- verdiğim görevlerin kasıtlı ve kötü niyetli bir biçimde yerine getirilmemesi (1)
- tutum ve davranışlarda kötü niyet hissetmek (1)
- böyle bir durumla karşılaşmadım (2)
- hakettiğim itibarı görmemek (3)
- yanlışlarınızın size karşı kullanılması (3)
- böyle bir durumu çok nadir hissediyorum (4)

Toplam
Görüş
Sayısı
4

6

- bastırmaya çalışıyorum (1)
- kendimi frenlemeye çalışıyorum (4)
- herhangi bir şey yapmıyorum (3,2)

4

- özverili çalışmaların onay görmemesi (3)
- ceza mekanizmalarının ön planda olması (3)
- hedef haline getirilme (4)
- dedikodu (4)
- öğretmenlerin çatışma ortamı yaratmaya çalışması (4)
- amire şikâyet (4)

6

Tablo 2 incelendiğinde yönetici katılımcıların öç alma davranışını “Yapılan bir kötülüğe kötülükle
karşılık verme”, “Kişinin saplantılı bir biçimde bu durumu gerçekleştirmek için fırsat kollaması”, “Şahsınıza
yapıldığını düşündüğünüz haksızlıklara karşı geliştirilen, kişinin zarar görmesini amaçlayan davranışlar” ve
“Önceki yaşantılarla ilintili insana özgü davranışlardan biri” olarak tanımladığı görülmektedir.
Katılımcıların hangi durumlarda öç alma davranışı hissettiğine ilişkin toplam altı görüş incelendiğinde
2 görüşün böyle bir durumla karşılaşılmadığı ya da çok nadir karşılaşıldığı şeklindeyken diğer katılımcıların ise
görüşlerini “verdiğim görevlerin kasıtlı ve kötü niyetli bir biçimde yerine getirilmemesi”, “tutum ve
davranışlarda kötü niyet hissetmek”, “hak ettiğim itibarı görmemek” ve “yanlışlarınızın size karşı
kullanılması” olarak ifade ettiği ortaya çıkmıştır.
Katılımcıların öç alma duygusu hissettiklerinde hangi davranışları sergilediklerine ilişkin toplam 4
görüş incelendiğinde katılımcıların öç alma duygusuyla hareket etmedikleri görülmektedir. Son olarak
katılımcıların kendilerine yapılan hangi davranışları öç alma olarak algıladıklarına ilişkin toplam 6 görüş
incelendiğinde “özverili çalışmaların onay görmemesi”, “ceza mekanizmalarının ön planda olması”, “hedef
haline getirilme”, “dedikodu”, “öğretmenlerin çatışma ortamı yaratmaya çalışması” ve “amire şikâyet”
davranışlarını öç alma olarak gördükleri ortaya çıkmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Araştırma bulguları incelendiğinde öğretmenlerin öç almayı haksızlıklar ve adaletsizlikler karşısında
yapılan bir nevi can acıtma ve zarar verme amacıyla yapılan bir davranış olarak gördükleri ortaya çıkmıştır.
Benzer şekilde yöneticiler de öç alma davranışını haksızlıklar ya da kötülükler karşısında yapılan insana özgü
bir davranış olarak görmekte ve verilen görevlerin yerine getirilmemesi ya da art niyetli davranışlarla
karşılaşıldığında öç alma duygusunu hissetmektedirler. Bu durum diğer araştırma bulgularıyla paralellik
göstermektedir. Buna göre bireyler haksızlıklara uğradıklarında (Tatarlar ve Çangarlı, 2014; Şener ve Erdem,
2014; Özdevecioğlı, 2008; Bies ve Tripp, 2001; Hollinger ve Clark, 1983) ve eşitsizlik algıladıklarında
(Skarlicki ve Folger,1997) ve kendilerine yapılan kötü bir şeyin karşılığı olarak (Elster, 1990) daha fazla öç
alma davranışı sergilemektedir. Bu davranışla kişi adaleti sağlamaya ve bozulan eşitliği tekrar oluşturmaya
çalışmaktadır (Aquino - Bradfield, 1999).
Öğretmen katılımcılar öç alma duygusu hissettiklerinde mutsuz ve verimsiz olduklarını ve konsantre
bozukluğu hissettiklerini belirtmişlerdir. Bu durum öç alma duygusunun bireylerin motivasyonunu düşürdüğü
şeklinde yorumlanabilir. Parks ve Kidder’e göre (1994) işgörenler adalet duygusunun az olduğu durumlarda
intikam duygusuyla hareket ederler. Bunun sonucunda da örgüte karşı hissettikleri yükümlülük duygusu azalır
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ve olumsuz iş yeri davranışları sergilerler (Shore ve Shore, 1995). Dolayısıyla öç alma duygusu işgörenler için
olumsuz iş yeri davranışlarında görülebilir. Çünkü öç alma niyetine sahip kişiler işine harcaması gereken
performansı ve zamanı öç almaya harcar ve kişinin etkinliği ve verimliliği azalır (Akın, Özdevecioğlu ve Ünlü,
2012). Öç alma duygusu sonucunda işgörenler motivasyonunu kaybetmektedir. Katılımcılar ayrıca öç alma
duygusu hissettiklerinde ilahi adalete bıraktıklarını belirtmişlerdir. Şener ve Erdem’de (2014) yaptıkları
çalışmalarında öğretim üyelerinin intikam alma davranışı olarak beddua- ilahi adalet şeklinde davranış tarzı
oluşturduklarını ortaya koymuştur. Son olarak katılımcılar öç alma duygusu hissettiklerinde unutmaya
çalışmakta ve bu duygu nedeniyle vicdan azabı yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Yöneticiler ise öç alma duygusu
hissettiklerinde bu duyguyu bastırmaya çalışmaktadır. Bu durum yöneticilerin sahip oldukları yetkiyi öç alma
amaçlı kullanmadığı şeklinde yorumlanabilir. Oysa alanyazın incelendiğinde yöneticilerin öç alma niyetinin
işgörenlerden daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır (Şener ve Erdem, 2014; Akın, Özdevecioğlu, ve Ünlü, 2012;
Bies, Aquino ve Trip, 2007).
Katılımcıların görüşleri incelendiğinde öğretmenlerin kendilerine karşı kullanılan cinsiyetçi, ayrımcı
tutum ve davranışları, kasıtlı olarak kötü program yapılmasını, dışlanmayı, küçük düşürülmeyi, değer
görmemeyi, ve hakaret edilmesi gibi davranışları öç alma olarak gördükleri ortaya çıkmıştır. Yöneticiler ise
çalışmalarının onay görmemesini, cezalandırmanın ön planda olmasını, hedef haline getirilmeyi, dedikodu
yapılmasını, çatışma ortamının oluşturulmasını ve şikayet edilmeyi öç alma olarak değerlendirmektedirler. Bu
durum alanyazınla benzerlik göstermektedir (Şener ve Erdem, 2014; Bies ve Trip, 2005).
Sonuç olarak insani bir duygu olan öç alma davranışı eğitim örgütlerinde de işgörenlerin kişiler arası
ilişkisini etkileyen bir davranış olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek öğretmenler ve gerekse yöneticiler zaman
zaman bu duyguyu hissetmekte veya kendilerine yapılan davranışları öç alma olarak değerlendirmektedir. Her
ne kadar yöneticilerin öç alma duygusunu frenlemeye çalışmaları iyi bir sonuç olsa da öğretmenler bu duygu
öğretmenlerin olumsuz işyeri davranışı geliştirmelerine neden olmakta ve onların motivasyonunu olumsuz
etkilemektedir. Bu durum bir süre örgütsel çatışmalara neden olabilecek bir durumdur. Araştırma bulguları
incelendiğinde öç alma duygusunun temelinde algılanan adaletsizlik ve eşitsizlik duygusunun olduğu
görülmektedir. Bunun için eğitim örgütlerinde adaletli bir ortamın oluşturulması, yöneticilerin adaletli davranış
biçimleri geliştirmesi ve işgörenler arasında açık ve olumlu bir iletişim ortamının oluşturulmasının yararlı
olacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmada eğitim örgütlerinde öç alma kavramının nasıl algılandığını, hangi durumlarda öç alma
duygusu hissettikleri ve böyle bir durumda hangi davranışları sergiledikleri ya da sergileyecekleri genel olarak
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda araştırma bulguları da kullanılarak eğitim
örgütlerinde öç alma ölçeği geliştirilerek daha büyük örneklemlerde ve demografik değişkenler dikkate alınarak
incelenmesinin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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MOTİVATİON RATE AMONG POSTGRADUATE STUDENTS İN GENERAL MEDİCİNE
Gergana PETROVA1, Gergana FOREVA2, Radost ASENOVA3
Introduction: Postgraduate training in General medicine in Bulgaria has its peculiarities because have been
started after the Health care reform in 2000 and the trainees might work and learn simultaneously.
Purpose: The present research is aimed at investigating the motivation of general practitioners for post-graduate
studies
in
general
medicine.
Material and methods: A psycho-diagnostic study among 82 GPs, 60 from Medical University Plovdiv and 22
from Medical University Varna, with validated questionnaire (author A.Velichkov, 2005), which examines the
motivational readiness of trainees. The content of the questionnaire and a level of academic motivation, it refers
to one of the areas of psychology, namely - 'motivation and emotion". The statements in the instrument reflect
active attitude towards learning process, 7 of them are related to the high academic motivation and 4 via versa.
Desire for learning, reflecting on preparation for future career, is associated with the reasoning of the learner.
Study of motivational readiness is seen as an indicator of the quality of teaching in postgraduate training in
general
medicine.
Results: The results indicate that the largest portion of investigated doctors demonstrate moderate to strong
academic motivation. We have observed moderate academic motivation among (47.22±5.88%) and strong
academic motivation among (41.67±5.81%) of the doctors. Strong academic motivation is higher among women
(70.00±8.37%), compared to men (30.00±8.37%). The difference is statistically significant (Р<0.05; χ2=12.50).
The people with weak academic motivation comprise (11.11 ±3.70%) of the investigated doctors. It is impressive
that there are no investigated graduates with missing academic motivation. No statistically significant difference
between
the
individual
levels
of
academic
motivation
was
found
(P>0.05;
χ2=47.96).
Conclusion: The results obtained show that the greatest share of the investigated doctors demonstrates moderate
and strong academic motivation. The desire to continue to post-graduate studies is expressed especially in the
moderate and strong academic
motivation observed among almost
all investigated graduates.
Key words: motivation, postgraduate training, general practitioners.

INTRODUCTION
Postgraduate training in General medicine in Bulgaria has its peculiarities because have been
started after the Health care reform in 2000 and the trainees might work and learn simultaneously.
Like any conscious human action, the attempts for self-defining through increasing one’s education have
their reasoning and grounds. The motivation to increase education is a specific psychological issue. Donnelly
and co-authors define the motives as „… the desire of becoming more and more than what you are capable of “
[3]. Other authors like Zh. Surcheva believe that the occurrence of the motives for studying and practicing a
certain profession appear on the basis of a number of needs, and that is why they are lined differently in the
contents of the personality motivational realm [8].
Motivation is a process of orientation of moving incentives for accomplishing the goal. It begins with the
needs, which every person has; they are the source of his/her activity during the implementation of the specific
business activity [5, p. 96].
Motivation has its significant role in the process of learning as well as in the process of bringing up
professionals in the area of public health. Motives here are various in nature and direction and this fact is easily
explained with the interdisciplinary nature of public health where a number of areas of public knowledge meet
and interact: medical, psychological, pedagogical, social, ethical, etc. (Aleksandrova, M.) [1, p. 165].
Purpose: The present research is aimed at investigating the motivation of general practitioners for postgraduate
studies in general medicine.
Material and methods: A psycho-diagnostic study among 82 GPs, 60 from Medical University Plovdiv
and 22 from Medical University Varna, with validated questionnaire (author A.Velichkov, 2005), which
examines the motivational readiness of trainees. The content of the questionnaire and a level of academic
motivation, it refers to one of the areas of psychology, namely - 'motivation and emotion". The statements in the
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instrument reflect active attitude towards learning process, 7 of them are related to the high academic motivation
and 4 via versa.
Desire for learning, reflecting on preparation for future career, is associated with the reasoning of the
learner. Study of motivational readiness is seen as an indicator of the quality of teaching in postgraduate training
in general medicine.
RESULTS AND DISCUSSION
The
analysis
of
the
results
indicates
that
the
share
of
questioned
men
(47.06±5.41%) and that of women (52.94±5.41%) is almost the same. The average age of the group investigated
is 40.45. the predominant part of the investigated people are from the Medical University – Plovdiv
(72.94±4.82%).
Motivation, according to L. Desev, is closely related to all spheres of learning. It has an integral meaning as
a component. The attitude towards learning is the basis of learning itself, while its psychological expression are
the motives of the activity [2, p. 72].
The results indicate that the largest portion of investigated doctors demonstrate moderate to strong academic
motivation (Fig. 1.). We have observed moderate academic motivation among (47.22±5.88%) and strong
academic motivation among (41.67±5.81%) of the doctors. Strong academic motivation is higher among women
(70.00±8.37%), compared to men (30.00±8.37%). The difference is statistically significant (Р<0.05; χ2=12.50).
The people with weak academic motivation comprise (11.11 ±3.70%) of the investigated doctors. It is
impressive that there are no investigated graduates with missing academic motivation. No statistically
significant difference between the individual levels of academic motivation was found (P>0.05; χ2=47.96).
The average score upon measurement of the level of academic motivation is 22.5 points (according to A.
Velichkov’s method), i.e. it corresponds to moderate academic motivation (of 19-24 points) [7, p. 45-48]. The
results so obtained correspond to those of A. Velichkov (2005), who studied 170 students from higher
educational establishments. The distribution according to the author is close to the normal one and the
evaluations of moderate to increased academic motivation prevail. Academic motivation in this case is regarded
as a construct, which describes the general motivational state, beginning with and related to learning [7, p.4546].
One of the issues, which researchers’ interests focus on, is that of the relation between the satisfaction of the
students with what they are being offered in terms of quality of instruction (along with other aspects of
academic training) and their motivation (Elton, L., 1988). It has been ascertained that regardless of the age of
students, three types of interests are typical for them, and they determine their entire attitude to instruction and
learning. The third type is especially interesting as it is related to the development of skills, which will be useful
a long time after the student has left the educational establishment [4, p. 61].
Increasing the motivation level according to T. Popov is due to the favourable impact of learning [6, p. 72].
Fig. 1. Motivation Rate Among Postgraduate Students in General Medicine
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CONCLUSION
In 2000 the health reform in outpatient care was started with the participation of general
practitioners (GPs). The change of the system required requalification of the doctors wishing to practice
independently as family medical doctors, based on an academic curriculum for general practitioners [9].
Motivation determines the entire behavior of the person. The structure of motivation is determined by two
basic factors: internal – psychological and external – social. The autonomous action of these factors and the
complex interaction between them creates the impact and manifestation of motivation [5, p. 96 ].
The results obtained show that the greatest share of the investigated doctors demonstrates moderate and
strong academic motivation.
The desire to continue to post-graduate studies is expressed especially in the moderate and strong
academic motivation observed among almost all investigated graduates.
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PHYSICAL CAPABILITY AND COORDINATION OF STUDENTS IN GRADES 5 - 8
Teodora SIMEONOVA1, Petya PETKOVA, Nadezhda YORDANOVA, Yanko YANKOV, Petko
VASILEV, Mustafa MUSTAFA, Darina BACHVAROVA

Abstract
In this work, was conducted a sports-pedagogical experiment in two experimental and one control groups of students from
grades 5-8. The indicators of physical capability and coordination which have been studied are as follows: 50 m sprint, 300/600
m smooth running, throwing a solid ball at standing up from static position, long jump with two feet from static position, agility
and quickness. The results are summarized by analysis of variance, Student’s t-distribution, correlation analysis, factor analysis,
and a method of sigma-deviations.
Key Words: a sports-pedagogical experiment, physical capability and coordination, methods of statistical analysis of the
results

INTRODUCTION
The games are historically conditioned and diverse social phenomenon in the development of human
culture. They are always served to satisfy different needs, spiritual and physical development, recreation and
entertainment. At the beginning of the 21st century the basketball has increasingly expanded its borders and has
approved one of the sports which are practiced today. The participation in the basketball games contributes not only
to strengthening the health of young people, but also to develop important values such as responsibility,
perseverance, skill, teamwork, respect for rules for the development of psychological stand as self-confidence and
self-esteem, and of course to acquire basketball skills.
The purpose of these games is to put the ball in the basket more times than the opposing team. Therefore,
the shooting is the most important single action in the basketball. All other elements are auxiliary until the shooting
is the integral indicator of the overall goal of the players and the team as a whole.
The purpose of this study is to increase the efficiency of teaching basketball in the lesson of physical
education and sport (5-8 grade), by introducing in the practice of a specialized methodology, including target models
for improvement of the technique of shooting in the basket.
METHODOLOGY
In our experiment, we calculated the average arithmetic magnitude which is the most frequently used
indicator in the scientific-research practice. This indicator is calculated by the formula:
, where
is the
sum of the values and n is the volume of the investigated elements.
The indicators of dispersion are quantifications which describe the deviation of the typical average values.
For measurement of the statistical dispersion is most commonly used the indicators scope (R), standard deviation (S)
and coefficient of variation (V).
The scope (R) is the simplest measure of statistical dispersion. It represents the difference between the
largest and the smallest value of the variable and this indicator gives information about the region of the variable
values. We can calculate the scope by the formula:
, where Xmax is the biggest value of the
variable and Xmin is the smallest value of the variable. Since the calculation of scope involved only the two extreme
values of the variation order, it is very unstable measure of dispersion.
The standard deviation (S) is the most accurate and commonly used indicator of dispersion. Its meaning is
expressed in this measure the degree of deviation of the values of the variable of average arithmetic magnitude. The
formula which gives its definition is:

, where Xi is each value of variable in the region of variables,

is the average arithmetic magnitude and n is the volume of the investigated elements.
The following statistical indicators of dispersion express the degree of differences in the same unit in which
is the studied element. This does not allow the possibility for the comparison of the variation of elements which are
1
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expressed in different units, but in case when they are in the same unit concerning different average level. To solve
problems of this nature in the statistics using the coefficient of variation (V%). It is calculated by the formula:
, where S is the standard deviation of values and is the average arithmetic magnitude.
The coefficient of variation (V%) gives information about the dispersion of the element which is expressed
in a percentage. This allows possibility for comparison of the variation of different signs. It is also used to assess the
homogeneity of the elements in the investigated region:
It is considered that the dispersion of the element is small (homogeneous region of elements) when the
value is up to 10-12%. The region of elements is approximately homogeneous between 10 and 30%. When it is more
than 30%, the dispersion of the element is large (the region of elements is highly heterogeneous).
The symmetry of the normal distribution is described by the coefficient of asymmetry (As), which in a
normal distribution is zero (As = 0). When the asymmetry coefficient is positive, the distribution curve has right
extended arm, the average arithmetic value is more than the mode and median. The mode (Mo) is this value which
has the largest absolute frequency, i.e. which is repeated the largest number of times. The median (Me) is this value
of the variable that occupies a central position in the variation order and divided it into two equal parts. The number
of values that are smaller or equal to the median is equal to the number of those that are greater or identical to it. The
distribution with left extended arm has the negative value of the asymmetry coefficient, and the average arithmetic
value is less than the mode and median.
For symmetry of the empirical distribution is judged by the calculations in the region of elements. In this
case, we can use the formula
for the empirical coefficient of asymmetry. The third central moment is
calculated by the next formula

.

The height at the top of the normal distribution is described by the indicator excess (Ex), which in a normal
distribution is zero. The information on the degree of coincidence of the height at the top of the empirical
distribution with the accepted as standard peak of the normal distribution (Ex = 0) gives the empirical coefficient of
excess
. The fourth central moment m4 is calculated as m3, but the differences between each value of the
variable and average arithmetic value are raised to the fourth degree.
RESULTS AND DİSCUSSİON
The shooting is the most important technique, by which is achieved the main goal of basketball - the
realization of basket. Our research includes the theoretical knowledge of the students and the recommendation to
young people given by B. Tsenih 2002 "Shoot in thought. Shoot ever. Shoot and when you sleep ". The models of
changed methodology aimed at improving. This will help us to follow the change of the shooting at close range,
shooting in the motion, shooting with rebound and distant shooting by the technique of blows. These types of
shooting are covered during the training anteriorly in the classes.
The average levels and variability of boys (experimental group I) are presented at the beginning of the
experiment by these indicators in table 1.
Table 1. Average values and variability of the experimental group I - accuracy of the boys at the beginning of the
study
№

Indicators

1.
close shooting
2.
shooting in the motion
3.

N

64
64

Min

Max

X

S

6,00

15,00

9,70

1,73

7,00

13,00

9,42

1,50

2,00

7,00

4,47

1,08

1,00

5,00

2,69

0,99

64
shooting with rebound

4.

17,87
15,91

As

Ex

0,68

0,90

0,46

-0,63

0,04

-0,04

0,17

-0,39

24,24

64
distant shooting

V%

36,84
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The average levels of accuracy for the types of shooting related to the second experimental group of boys at
the beginning of the experiment are presented in table 2.
Table 2. The average values and variability of the experimental group II - accuracy of the boys at the beginning of
the study
№

Indicators

N

Min

Max

X

S

1.

shooting
at close range

52

7,00

15,00

10,65

1,78

shooting in the
motion

52

7,00

13,00

9,73

1,70

shooting with
rebound

52

2,00

8,00

5,50

1,49

distant shooting

52

1,00

5,00

3,02

1,16

2.
3.

V%

16,72
17,52

As

Ex

0,27

-0,24

0,27

-0,93

-0,22

-0,65

-0,12

-0,76

27,06

4.

38,52

To compare the technical preparation at the beginning of the experiment between the three groups we are
presented data from the variational analysis of a control group of boys (table 3).
Table 3. The average values and variability of the control group – accuracy of the boys at the beginning of the study
№

Indicators

N

Min

Max

X

S

1.

shooting
at close range

56

6,00

14,00

9,41

1,56

shooting in the
motion

56

6,00

13,00

9,54

1,64

shooting with
rebound

56

2,00

8,00

4,38

1,27

distant shooting

56

0,00

5,00

2,36

1,02

2.
3.
4.

V%

16,56
17,20
29,10
43,13

As

Ex

0,38

0,26

0,10

-0,82

0,40

0,28

0,19

-0,12

We can see from the tables that the highest average values in the three groups were observed at close range
shooting. As it is said in "Theory and Methodology of Teaching Basketball", Tsvetkov, the close range shooting is
used as a basis for the getting control of other types of shooting. Shooting in the motion is the most used way to
complete the attack near the basket. The high values discussed above explain the data obtained in this type of
shooting in the investigated groups. The close average levels give information that the boys have similar
opportunities in the experiment. The "Initial training with basketball players", Tsvetkov says that the shooting with
rebound is used to overcome the defender. The primary education in the school is focused mainly on the technique
in attack and significantly less on the protection. The shooting with rebound is difficult to performing and this is the
reason of our comment of the low values for the average levels in this blow. To be successful shooting from long
distance is needed good technique and good physical training. The difficult to implement shooting with rebound is
reflected on the large coefficient of variation at the beginning in both experimental groups. Relatively homogeneous
regarding this shooting is the variable in the region of variables for the control group. The assumption that the
distant shooting abilities of the students at the beginning of the study are very different confirms from the high
coefficients of variation in all three groups indicating highly heterogeneous the variable in the region of variables.
The distribution of the observed indicators in the shooting of three variables in the region of variables is normal and
symmetrical, which is observed from the coefficients of asymmetry and excess (tables 1, 2 and 3).
We can see the results of variational analysis for the boys from vocational schools (experimental group І) at
the end of the experiment (table 4).
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Table 4. The average values and variability of the experimental group I - accuracy of the boys at the end of the study
№
Indicators
N
Min
Max
X
S
V%
As
Ex
1.
2.
3.

shooting
at close range
shooting in the
motion
shooting with
rebound

64

8,00

15,00

11,78

1,43

64

8,00

14,00

11,14

1,54

64

5,00

10,00

7,52

1,05

64

2,00

6,00

3,72

0,79

4.
distant shooting

12,14
13,84
14,02
21,14

-0,21

0,31

-0,19

-1,11

-0,17

-0,15

0,35

0,17

The variability of the indicators which characterize the shooting and change the average values are shown in table 5
for the second experimental group.

Table 5. The average values and variability of the experimental group II - accuracy of the boys at the end of the
study
№
Indicators
N Min
Max
X
S
V%
As
Ex
1.
2.
3.
4.

shooting
at close range
shooting in the
motion

52

9,00

15,00

12,21

1,54

52

8,00

14,00

11,37

1,50

shooting with
rebound

52

7,00

12,00

8,83

1,10

distant
shooting

52

3,00

6,00

4,46

0,85

12,60
13,16
12,43
19,07

-0,50

-0,26

-0,30

-0,63

0,36

0,40

-0,27

-0,59

The data for the control group of boys are used for starting point in the analysis of the changes during the
experiment. The changes in the skills of students to shoot at the end of the experiment and the coefficients of
variation are presented in the table 6.

Table 6. The average values and variability of the control group - accuracy of the boys at
the end of the study
№
Indicators
N
Min
Max
X
S
V%
As
Ex
1.
2.
3.

shooting
at close range
shooting in the
motion
shooting with
rebound

4.
distant shooting

56
56
56
56

7,00

12,00

9,79

1,26

8,00

12,00

10,04

1,24

4,00

7,00

5,34

0,69

2,00

5,00

3,23

0,66

12,88
12,31
13,01
20,43

0,31

-0,68

0,23

-1,32

-0,24

-0,42

0,10

-0,01

The analysis of the last two parameters of variation tables (asymmetry and excess) shows that the
distribution is normal and the parameters are stable. This allows us to do deeper analysis and to develop a normative
basis for evaluation.
The shooting in the basket finishes the attack in the basketball. The accurate or inaccurate shooting affects
immediately on the result in the game and the organization in the activities of the team. The common opinion of the
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leading experts in this sport is that the shooting is the most important single action. Our study is related with
increasing of the accuracy in the different blows.
CONCLUSIONS
Analyzing the technical skills with respect to the shootings in basketball of the students in the experimental
and control groups at the beginning of the experimental period, we will reach the following conclusions:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

The boys from the investigated groups possess equally the different types of shooting. Therefore the
observed variables in the region of variables are in an equivalent position and this is guarantees the
correctness at the beginning of the pedagogical experiment.
All three observed variables in the region of variables prior to the investigation satisfy the requirement of
normality and symmetry of the distribution of the indicators of technical preparedness.
With respect to the shooting with rebound the studied variables in the region of variables are
inhomogeneous (heterogeneous) and the other shooting parameters are stable. The three investigated
groups are relatively homogeneous.
In the process of purposefully training - a lot of progress has been observed in both experimental groups,
which is confirmed by the average values of the shooting, which are significantly higher than those of the
control group. The difference is supported by the necessary statistical accuracy.
At the end of the experiment, the observed scattering with respect to the indicators in the experimental
groups is decreased - an indicator of successful result.
The distribution remains symmetrical and normal in the three groups after the experiment.
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NOKTALAMA İŞARETLERİNİN İLKÖĞRETİM II. KADEME TÜRKÇE DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMLARINA VE DERS KİTAPLARINA YANSIMASI
THE REFLECTION OF PUNCTIATION MARKS IN THE CURRICULUM OF 2ND-STEP
INSTRUCTION OF THE TURKISH COURSE AT ELEMENTARY SCHOOLS AND IN
TURKISH TEXTBOOKS
Şenol Sancak*, Mehmet Alver**
Özet
Bir dilin yazılı ve sözlü olmak üzere iki cephesi vardır. Sözlü dilde jest, mimik ve tonlama gibi yardımcı
unsurlar mevcutken yazı dilinin ifade vasıtası yalnızca yazıdır. Sözlü dile ait bu unsurların yerini yazı dilinde noktalama
işaretleri karşılarken, sözlü dilin inceliklerini yazıda göstermesi ve birtakım karışıklıkların önlemesi için de önemli ve
gereklidirler. Bu nedenle çalışmanın amacı noktalama işaretlerinin ilköğretim II. kademe Türkçe dersi öğretim
programlarında ele alınış biçimlerini incelemek ve bu işaretlerin 1981 ile 2005 Türkçe dersi öğretim programlarına göre
hazırlanan ders kitaplarına nasıl ve ne ölçüde yansıtıldığını tespit etmek olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışma neticesinde
noktalama işaretlerinin ilköğretim II. kademe için hazırlanan Türkçe ders programlarında ve ders kitaplarında önemli
değişikliklere uğradığı görülmüştür. Özellikle son Türkçe öğretim programına kadar hangi noktalama işaretinin hangi
sınıfta hangi özellikleriyle birlikte verileceği net olarak anlaşılamadığı için yeni programın noktalama işaretlerinin
öğretiminde çok daha fazla yol gösterici ve açıklayıcı olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar sözcükler: Noktalama İşaretleri, Türkçe Eğitim/Öğretim Programı, Türkçe Ders Kitapları
Abstract
A language has such two aspects as ‘written’ and ‘oral’. ‘Oral language’ uses such auxiliary elements for
expression as gestures, facial expressions and intonation or toning, whereas ‘written language’ uses only ‘writing’ as a
means of expression. The elements of expression used in ‘oral language’ is replaced by punctuation-marks in ‘written
language’, which is of great importance and necessity in terms of the involvement of the details of ‘oral language’ in
‘writing’ and of the prevention of some probable confusions. In the study, the focus is, therefore, on the forms of the
punctuation-marks being used in the Curriculum of 2nd-step Instruction of the Turkish Course at Elementary Schools. The
study also aims to determine how and to what extend punctuation-marks were reflected in school-textbooks prepared in
parallel with the Instruction-Programs of Turkish Course made between 1981 and 2005. The results obtained indicated that
punctuation-marks have undergone significant changes in 2nd step Instruction-programs of ‘Turkish course’ at ElementarySchools and in school-textbooks. The results also showed that it was not clear until the last Turkish Instruction program
which punctuation marks and with which of their features would be taught at which level. Now, it is obvious that in terms
of the instruction of the punctuations-marks, the new program is highly descriptive with the provision of a good guidance.
Keywords: Punctuation, Turkish Education / Teaching Program, Turkish Textbooks

1. GİRİŞ
Bir dilin iki cephesi vardır: Biri insanların karşı karşıya sesli olarak görüşürken, yani konuştukları
zaman kullandıkları konuşma dili; diğeri yazıda kullanılan, yani insanların söylemek istediklerini yazı ile
anlatırken kullandıkları yazı dilidir (Ergin, 1998, 10). Yani kullanım bakımından dil, sözlü ve yazılı olmak üzere
iki aşamada gerçekleşmektedir. Bu aşamalar aynı zamanda dilin var oluş düzeylerini de göstermektedir (Beyreli
vd., 2008, 16). Yazı dili; “dilin yazılması, yazıya geçirilmesine bağlı olarak aldığı biçim” olarak tanımlanabilir
(Hengirmen, 1999, 424). Başka bir deyişle belirli bir konuşma dilinin yazıya geçirilmiş biçimidir.
Dilin gayesi düşünce alışverişini sağlamak, yani anlamı aktarmak olduğuna göre yazı dilinin de bu
bağlamda önemli işlevi vardır (Karadüz, 2008, 422). Konusu ve türü ne olursa olsun yazılı unsurlar, bir dil için
en dikkate değer kanıtlar ve belgeler niteliğindedir (Bayram ve Erdemir, 2006, 140). Yazılı anlatımın belli ve
kesin kuralları vardır. Yazı yazarken bu kurallara uyulması, düşüncelerin kurallarla uygun cümleler durumuna
getirilmesi, bu cümlelerin en etkili ve amaca en iyi varacak biçimde sıralanması gerekir (Demirel ve Şahinel,
2006, 24). Sözcükler yazıya geçirilirken iletilmek istenen mesajın doğru aktarılması, okuyucunun metni doğru
ve kolay algılaması yazılı iletişimde önemli bir özelliktir. Bu özellik, herkesçe benimsenmiş belirli kurallara
uyularak sağlanabilir ki bunlara yazım kuralları adı verilir. Doğru yazma, doğru okumayı ve doğru anlamayı
sağlayacağı için yazım kurallarına uymanın önemi kendiliğinden ortaya çıkacaktır (Akalın vd., 2001, 219).
Doğru ve etkili yazma becerisi için gerekli kuralların önemli bir bölümünü imla oluştururken, diğer önemli bir
bölümünü de noktalama oluşturmaktadır (Bayram ve Erdemir, 2006, 140).
Konuşmada ifadeyi kuvvetlendirmek ve sözü daha etkili kılmak için, bazı hareketlerden, jest ve
mimiklerle tonlamalardan faydalanılır. Yazıda bunların yerini noktalama işaretleri tutmaktadır (Kıbrıs, 2010,
146; Kavcar vd., 1997, 84; Emre vd., 2008, 81; Koç, 2008, 280; Karaalioğlu, 1997, 37). Bu işaretler sözlü dilin
*
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**

721

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

yazı diline tam ve doğru olarak aktarılmasını sağlamak adına yazana; verilen mesajın sağlıklı bir biçimde
anlaşılması için de okuyana önemli derecede yardımcı olmaktadır. Noktalama işaretlerinin doğru ve yerinde
kullanılması davranışının kazanılması, temel dil becerilerine (konuşma, yazma, okuma, dinleme), diğer bir
değişle doğru anlama ve anlatma faaliyetlerine ciddi katkılar sağlayacağı açıktır. Bu manada noktalama
işaretlerinin görevleri yol kavşaklarındaki trafik polisinin ya da trafik ışıklarının görevlerine benzetilebilir.
Bunların olmadığı yerlerdeki kazalar ve karışıklılar düşünüldüğünde noktalama işaretlerinin olmadığı ya da
yanlış kullanıldığı yerlerde de iletişim açısından ne denli kazaların ya da karışıklıkların ortaya çıkabileceği daha
iyi anlaşılacaktır.
Bu açıdan ana dili öğretiminde bu işaretlerin doğru ve etkili bir biçimde kullanılması davranışının
kazandırılması önemli olmakla birlikte ana dili öğretim ortamları yalnızca dil becerilerinin geliştirildiği ortamlar
değildir. Bu ortamlar bireyin bilişsel gelişimi ile uyumlu olarak bu gelişimi destekleyici, güdüleyici,
donanımları dil malzemesi aracılığıyla ona sunan ya da sunması gereken, planlı öğretim ortamlarıdır.
Cumhuriyet döneminde birçok alanda olduğu gibi dil öğretimi, özellikle okuma-yazma öğretimi üzerinde
önemle durulmuş, anadili etkinliklerinin yürütülmesine ilişkin değişik zamanlarda programlar geliştirilip
uygulamaya konmuştur. Uygulamalar sırasında ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için de sık sık
program değişiklikleri yapılmıştır (Calp, 2005, 21).
Öğrenciye hangi davranışların nasıl kazandırılacağı kurumların eğitim programlarında yer alır. Bu
nedenle eğitimin niteliği büyük ölçüde uygulanan programa bağlıdır (Demirel, 2005, 10). Bu açıdan
bakıldığında programlar, eğitim ve öğretimin temelini oluşturması ve bu faaliyetlerin hangi çerçevede
yürütüleceğini göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Çünkü eğitimde, belirlenen program hedeflerine
ulaşmak esastır (Demirel, 2005, 11).
2. ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu çalışmanın amacı, noktalama işaretlerinin 1981 ile 2005 Türkçe dersi öğretim programlarına ve bu
programlara göre hazırlanan ders kitaplarına yansıma biçimlerini tespit etmektir.
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu araştırmada, belirlenen amaçlara uygun olarak, verilerin elde edilmesi ve çözümlenmesi sürecinde
tarama modeli kullanılmıştır. Bu model, geçmişte veya hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle
betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan kişi, olay, olgu, durum veya nesne kendi
koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya, betimlenmeye çalışılır (Karasar, 2002, 77). Noktalama
işaretlerinin 1981 ile 2005 Türkçe dersi öğretim programlarında ele alınışını belirlemek amacıyla II. kademe
Türkçe dersi öğretim programları incelenmiştir. 1981 İlköğretim Okulları Türkçe Eğitim Programı ile ilgili
bilgiler, Fahri Temizyürek ve Ahmet Balcı’nın (2006) “Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulları Türkçe
Programları” adlı kitabından alınmıştır. Noktalama işaretlerinin 1981 ile 2005 Türkçe dersi öğretim
programlarına göre hazırlanan ders kitaplarına yansıma biçimlerini tespit etmek amacıyla da 12 Türkçe ders
kitabı (1981 programına göre 3’ü MEB tarafından 3’ü de özel yayınevleri tarafından hazırlanan 6 ders kitabı ile
2005 programına göre 3’ü MEB tarafından 3’ü de özel yayınevleri tarafından hazırlanan 6 öğrenci çalışma
kitabı) incelemeye alınmıştır.
4. BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde 1981 ile 2005 Türkçe dersi öğretim programlarında (ilköğretim II. kademe) noktalama
işaretlerinin ele alınış biçimleri incelenmiş ve bu programlara göre hazırlanan ders kitaplarına nasıl yansıtıldığı
tespit edilmeye çalışılmıştır.
4. 1. Noktalama İşaretleri Konusunun 1981 ve 2005 Programlarında ve Türkçe Ders Kitaplarında Ele
Alınışına Yönelik Bulgular ve Yorumlar
1981 İlköğretim Okulları Türkçe Eğitim Programı: Önceki programlara göre daha planlı
hazırlanmıştır. Program, “Genel Amaçlar”, “Açıklamalar”, “Anlama”, “Anlatım”, “Dilbilgisi”, “Yöntem”,
“Araç ve Gereçler”, “Ölçme ve Değerlendirme” ana başlıklarından oluşmuştur. Programın sonunda “İlköğretim
Okulu Türkçe Eğitimi Yazı Dersi Öğretim Programı” da yer almıştır.
“Anlama” başlığı altında dinleme ve okumaya; “Anlatma” başlığı altında da konuşma ve yazma
becerilerini geliştirmeye yönelik hedeflere yer verilmiştir. Program tam öğrenme yaklaşımına göre hazırlanmış,
dil bilgisi de ayrı bir başlık altında ele alınmıştır.
Bu programda hangi sınıflarda hangi noktalama işaretlerinin ya da bu işaretlerle ilgili hangi işlevlerin
öğretileceği belirtilmemiştir. Noktalama işaretlerine “Anlatım”, “Dil Bilgisi”, “Yöntem”, “Ölçme ve
Değerlendirme” ve “Genel Amaçlar” başlıkları altında değinilmiş ve buralarda da noktalama işaretlerinin yerli
yerinde kullanabilme becerisine dikkat edilmesi gerektiğinden ve öğrencilerin yazılarında aranacak
özelliklerden birinin de yazım ve noktalama olduğundan bahsedilmiştir.
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2005 İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı: Millî Eğitim Bakanlığı, Talim
ve Terbiye Kurulu tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Türkçe programı 2005 yılında yenilenmiştir. Yeni
program hazırlanırken 1981 programından farklı olarak ilköğretim I. kademe (1-5. sınıflar) ve II. kademe (6-8.
sınıflar) için farklı öğretim programları hazırlanmıştır. 6-8. sınıflar için hazırlanan öğretim programı 2005-2006
öğretim yılında pilot okullarda, 2006-2007 yılından itibaren tüm okullarda uygulanmaya başlanmıştır. 1981
programına “Eğitim Programı” adı verilirken, 2005 programına “Öğretim Programı” adı verilmiştir.
Program; “Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları”, “Giriş”, “6, 7 ve 8. Sınıf Kazanımlar - Etkinlik
Örnekleri - Açıklamalar”, “Programla İlgili Açıklamalar ve Ekler” ana bölümlerinden oluşmuştur.
Programdaki temel yaklaşım şu şekilde açıklanmıştır: “Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda
öğrencilerin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini
geliştirmeleri, dilimizin imkân ve zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaları
hedeflenmektedir.” (MEB, 2006, 3).
Yeni programdaki imlâ ve noktalama meseleleri genel olarak “yazma” temel dil becerisi altında ele
alınmış olup diğer dil becerileri arasında da zaman zaman konuyla ilgili açıklamalara yer verilmiştir. 6, 7 ve 8.
sınıflarda okuma öğrenme alanında “okuma kurallarını uygulama” amacıyla ilgili açıklamalar kısmında “Akıcı
biçimde okumada noktalama işaretlerinin işlevine dikkat çekilir.” ifadesi yer almıştır.
6, 7 ve 8. sınıflarda yazma öğrenme alanında “yazma kurallarını uygulama” amacıyla ilgili
kazanımlardan birinin de “Yazım ve noktalama kurallarına uyar.” olduğu görülmüştür.
6, 7 ve 8. sınıflarda yazma öğrenme alanında “kendi yazdıklarını değerlendirme” amacıyla ilgili
kazanımlardan birinin de “yazdıklarını yazım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden değerlendirir.”
olduğu görülmüştür.
6, 7 ve 8. sınıflar için yazma temel dil becerisi bir bütün olarak ele alındığından burada verilen amaç
ve kazanımlarla etkinlik örnekleri bu üç sınıfı kapsamaktadır. Ancak yazım ve noktalama kurallarını
uygulamaya yönelik amaç ve kazanımların hangi sınıflarda ne şekilde uygulanacağı açıklamalar başlığı altında
detaylarıyla verilmiştir. Dil bilgisi ve yazım ve noktalama ile ilgili kazanımlar, öğrencilerin gelişim düzeyine
göre altıncı sınıftan sekizinci sınıfa doğru aşamalı olarak verilmiştir. Bu şekilde hangi sınıfta hangi noktalama
işaretlerinin ya da hangi yazım kurallarının öğretileceği de ayrıntılarıyla ilk defa bu programda yer almıştır.
Ayrıca yazım ve noktalama kurallarını uygulama amacıyla ilgili açıklamalar kısmında birtakım açıklamalar ve
uyarılarda bulunulmuştur. Bu açıklamalardan biri de “Noktalama işaretlerinin daha önceki sınıflarda ele alınan
işlevleri hatırlatılır.” şeklindedir.
Eğitim programlarında belirlenen amaçlar doğrultusunda, öğretim programlarındaki derslerin içeriği ile ilgili
bilgileri öğrencilere sunan temel kaynaklardan birisi de ders kitaplarıdır. Ders kitapları, bir derste, bilgilerin
öğrenciye aktarımı sürecinde öğrencinin yaş ve bilgi seviyesine uygun, öğretim programları esas alınarak
hazırlanmış basılı eğitim araçlarıdır (Bayrakcı, 2005). Ders kitabı, özellikle Türkçe derslerinde öğrencilere temel
dil becerilerini kazandırmada ve ana dili öğretiminde öğretim materyali olarak kullanılmada önemli bir işleve
sahiptir (Çeçen ve Çiftçi, 2007, 39). Bu bakımdan noktalama işaretlerinin öğrenci ders kitaplarına ne ölçüde
yansıtıldığı ya da hangi sınıflarda hangi noktalama işaretinin ele alındığının da belirlenmesi önem arz
etmektedir. Aşağıdaki tablolarda noktalama işaretlerinin 1981 ve 2005 programlarına göre hazırlanan ders
kitaplarına/öğrenci çalışma kitaplarına yansıtılma biçimleri gösterilmiştir.
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Tablo 1: Noktalama işaretlerinin 1981 İlköğretim Okulları Türkçe Eğitim Programı’na ve Türkçe Ders
Kitaplarına (DK) Yansıma Biçimi
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Yukarıdaki tabloya bakıldığında genel anlamda bütün sınıflar düzeyinde noktalama işaretlerinin benzer
ve farklı biçimlerde ele alındığı görülecektir. Noktalama işaretlerinden yalnızca köşeli ayraç ve bölüm sonu
işareti ile ilgili herhangi bir bilgiye hiçbir ders kitabında yer verilmemiştir. Bütün ders kitaplarında noktalama
işaretlerinin kullanıldığı yerlerle ilgili bilgi ve örnekler daha fazla yer almasına rağmen bazı ders kitapları konu
ile ilgili sorulara diğerlerine göre çok daha az yer vermiştir (6. sınıf MEB yayınları, 7. sınıf Mahir yayınları). 6,
7 ve 8. sınıflar için hem özel yayınevleri hem de MEB tarafından hazırlanan ders kitaplarında ele alınan
noktalama işaretinin kullanıldığı yerlerin daha iyi anlaşılması için öğrenciler zaman zaman Yazım Kılavuzu’na
yönlendirilmiştir. Bu manada MEB tarafından hazırlanan 8. sınıf Türkçe ders kitabında ele alınan her noktalama
işareti için yönlendirme yapılırken en az yönlendirme (iki kez) yine MEB tarafından hazırlanan 7. sınıf ders
kitabındadır. Çeşit olarak en fazla noktalama işaretinin yer aldığı ders kitabı ise MEB tarafından basılan 8. sınıf
ders kitabıdır. Eğik çizgiye ise yalnızca 8. sınıf ders kitaplarında yer verilmiştir.
Tabloya bir bütün olarak bakıldığında denden işaretine yalnızca 7. sınıf Mahir yayınları ve 8. sınıf
MEB tarafından basılan ders kitaplarında yer verildiği görülecektir. Aynı şekilde tek tırnak işareti de yalnızca 7.
sınıf ders kitapları ile 8. sınıf MEB yayınlarında yer almaktadır.
Tabloya göre noktalama işaretlerinin ele alındığı sınıflar bazında karşılaştırma yapılacak olursa
birtakım benzerlik ve farklılıkların olduğu da görülecektir. Örneğin 6. sınıf MEB baskılı ders kitabında yer alan
uzun çizgiye özel yayınevi tarafından 6. sınıf ders kitabında yer verilmemiş, bu konu özel yayınevlerin 7 ve 8.
sınıf ders kitaplarında ele alınmıştır. Düzeltme işareti ise özel yayınevleri tarafından basılan 6 ve 8. sınıf ders
kitaplarında ele alınırken, MEB yayınları bu noktalama işaretine 6. sınıf ders kitabında yer vermek yerine 7 ve
8. sınıf ders kitabında yer vermiştir. Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, ünlem, tırnak, kesme
işareti ve soru işareti ise bütün sınıflarda tüm yayınevleri tarafından ders kitaplarında ele alınan ortak noktalama
işaretleridir.
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Tablo 2: Noktalama İşaretlerinin 2005 İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı’na ve Öğrenci Çalışma Kitaplarında (ÖÇK) Yansıma Biçimi
Noktalama İşaretlerinin Sınıflar Düzeyinde Programda Hangi Kurallarıyla Yer Aldığı
Nokta (.)
6. sınıf:*Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. (md. 3)
*Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur.(md. 4)
*Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.(md. 5)
*Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. (md. 61)
7. sınıf:*Bibliyografik künyelerin sonuna konur. (md. 72)
Virgül (,)
6. sınıf:*Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur. (md. 6)
*Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur. (md. 7)
*Konuşma çizgisinden önce konur. (md. 84)
*Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul veya teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki,
pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur. (md. 9)
*Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime ve kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından
bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. (md. 10)
*Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. (md. 11)
7. sınıf:*Bibliyografik künyelerde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur. (md. 135)
8. sınıf:* Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. (md. 1)
* Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. (md. 2)
* Cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra konur. (md. 36)
* Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur. (md. 4)
* Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur. (md. 57)

6. S. ÖÇK
(MEB)

6. S. ÖÇK
(GİZEM)

7. S. ÖÇK
(MEB)

7. S. ÖÇK
(CEM)

3, 4, 5, 6

3, 4, 5, 6

7

7

(1, 2, 8)

(1,7)

(1, 3, 4, 5, 6, 8,
103)

6, 7, 8, 9, 10, 11

6, 7, 8, 9, 10, 11

(1, 2)

( 1, 2, 13)

1
( 2)

Noktalı Virgül (;)
6. sınıf: *Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. (md. 1)
8. sınıf:* Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. (md. 2)
İki nokta (:)
6. sınıf: *Edebi eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişinin adından sonra konur. (md. 4)
7. sınıf: *Genel Ağ adreslerinde kullanılır. (md. 5)
Üç Nokta (…)
6. sınıf: *Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını
göstermek veya ifadeye güç katmak için konur. (md. 4)
*Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur. (md. 5)
*Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. (md. 6)
7. sınıf: *Kaba sayıldığından veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve
bölümlerin yerine konur. (md. 2)
*Alıntılarda; başta, ortada veya sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur. (md. 3)

8. S. ÖÇK
(MEB)

8. S. ÖÇK
(YILDIRIM)

(1, 3, 8, 10)

(1, 2, 3,6, 7)

(1)

13

13

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

(1, 2, 3, 5, 6, 7,
8, 9)

(1, 2, 12)

(6, 7, 9, 10,
11, 13)

(7, 8, 9, 10)

1
(2)

(1)

(1, 2)

4
(1, 2)

4
(2)

5
(1, 2, 4)

5
(2)

4, 5, 6

4, 5, 6

2, 3

3

(1)

(1)

(1)

2005 Yazım Kılavuzunda, noktanın 4, 5, 6. maddelerdeki işlevleri, 2012 Yazım Kılavuzunda 5, 6, 7. maddelerdeki işlevlerine karşılık gelmiştir.
2005 Yazım Kılavuzunda noktanın bu işlevi, 2012 Yazım Kılavuzunda 8. maddedeki işlevine karşılık gelmiştir.
3
Noktanın bu işlevi 2005 Yazım kılavuzunda yokken, 2012 Yazım Kılavuzunda yer almıştır.
4
Virgülün 2005 Yazım Kılavuzundaki 6, 7, 8. maddelerdeki işlevleri, 2012 Yazım Kılavuzunda 5, 6, 7. maddedeki işlevlerine karşılık gelmiştir.
5
Virgülün 13. maddedeki bu işlevi, 2012 Yazım Kılavuzunda 15. maddeye karşılık gelmiştir.
6
Virgülün 2005 Yazım Kılavuzunda 3. maddedeki işlevi, 2012 Yazım Kılavuzunda kaldırılmıştır.
7
Virgülün 2005 Yazım Kılavuzunda 4 ve 5. maddelerdeki işlevi, 2012 Yazım Kılavuzundaki 3 ve 4. maddelere karşılık gelmiştir.
1
2
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6. S. ÖÇK
(MEB)

Ünlem (!)
7. sınıf: *Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra ayraç
içinde ünlem işareti kullanılır. (md. 3)
Kısa Çizgi (-)
6. sınıf: *Dil bilgisinde ekleri ayırmak için konur. (md. 3)
*Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. (md. 4)
*Eklerin başına konur. (md. 5)
7. sınıf: *Kelimeler arasına “–den… -a, ve, ila, arasında” anlamlarını vermek için kullanılır. (md. 7)
8. sınıf: * Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır. (md. 2)
Uzun Çizgi (—)

(1, 2)

(1, 2)

7. S. ÖÇK
(MEB)

7. S. ÖÇK
(CEM)

(1)

(1)

(2)

(1, 2, 3)

7

7

2

2

(1, 3, 4, 5, 6,
7)

(7)

(1)
2, 3

2, 3

(1)

(1)

(1, 2, 3, 4)

2, 3

2, 7

4, 5, 6

(1)

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

(1)

(1, 2, 3, 4)

(1, 3)

5

5
(1)

2

2

(1)

(1)

(1)

1, 2, 3, 4

5

5

(1, 2, 3, 4, 6)
1
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(1, 2, 3)

(1)

4, 5, 6

(1, 3)

(1, 2, 3, 4)

(1)

8. S. ÖÇK
(YILDIRIM)

3

(3, 4, 5)

1, 2,3, 4

8. S. ÖÇK
(MEB)

3

3, 4, 5

Tırnak İşareti (“ ”)
6. sınıf: *Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır. (md. 2)
*Cümle içerisinde kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınır. (md. 3)
Yay Ayraç ( ( ) )
6. sınıf: *Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve
göstermek için kullanılır. (md. 2)
*Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır. (md. 3)
*Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur. (md. 7)
7. sınıf: *Alıntılarda, başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konulan üç nokta,
yay ayraç içine alınabilir. (md. 4)
*Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç
içine alınır. (md. 5)
*Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay
ayraç içine alınır. (md. 6)
Kesme İşareti (')
6. sınıf: *Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerinden sonra konur. (md. 1)
*Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine gelen ekleri ayırmak için kullanılır. (md. 2)
*Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur. (md. 3)
*Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur. (md. 4)
7. sınıf: *Şiirde seslerin ölçü dolayısıyla düştüğünü göstermek için kullanılır. (md. 5)
Soru İşareti (?)
7. sınıf: *Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.
(md. 2)
Eğik Çizgi (/)
6. sınıf: *Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur. (md. 1)
*Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur. (md.
2)
*Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. (md. 3)
*Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. (md. 4)
7. sınıf: *Genel Ağ adreslerinde kullanılır. (md. 5)
Köşeli Ayraç ([ ])
7. sınıf: *Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce kullanılır. (md. 1)

6. S. ÖÇK
(GİZEM)

1

(1)

(1, 4)

(1, 2)

(1)

(1)

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

2005 Türkçe Öğretim Programı’nda noktalama işaretleri ile ilgili en fazla yeni kuralın 6. sınıflarda
verilmesi istenmiştir. Programa göre bu işaretlerle ilgili verilmesi istenen yeni kural sayısı 6. sınıfta 31, 7. sınıfta
14, 8. sınıfta ise 14’tür. Tablo 2’de de görüldüğü gibi öğrenci çalışma kitaplarındaki noktalama işaretlerine
yönelik yeni öğrenilecek kuralların çoğu da programa uygun biçimde 6. sınıf ders kitaplarında yer almaktadır.
Öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerde verilen yeni kurallar sınıflar düzeyinde MEB ve özel yayınevleri
açısından karşılaştırıldığında da genel anlamda uyumlu oldukları anlaşılacaktır. MEB yayınlarında, 6. sınıf için
30, 7. sınıf için 14, 8. sınıf için 7; özel yayınevlerinin öğrenci çalışma kitaplarında ise 6. sınıf için 27, 7. sınıf için
13, 8. sınıf için 7 yeni kurala yönelik etkinlik yer almıştır. Tabloya genel olarak bakıldığında programda istendiği
halde noktalama işaretleri ile ilgili öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklere yansımayan işlev sayısı oldukça
azdır.
Yazım Kılavuzu’nda toplamda 18 noktalama işaretine yer verilirken 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe öğretim
programında “denden işareti”, “tek tırnak işareti”, “düzeltme işareti” ve “bölüm sonu işaretine” yer
verilmemiştir. Noktalama işaretleri İlkokul 1. sınıftan itibaren verilmeye başlansa da bahsi geçen noktalama
işaretleri ilköğretim kademesindeki hiçbir sınıfın öğretim programında da yer almamıştır. Bu durum olduğu gibi
öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklere yansımıştır.
Öğretim programının yazım ve noktalama kurallarını uygulama amacıyla ilgili açıklamalar kısmında,
“Noktalama işaretlerinin daha önceki sınıflarda ele alınan işlevleri hatırlatılır.” uyarısına uygun olarak tüm
öğrenci çalışma kitaplarında daha önce verilen kuralların hatırlatılmasına yönelik etkinlikler söz konusudur.
Ancak tüm sınıflar düzeyinde MEB yayınlarının öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerinde yer alan
hatırlamaya yönelik tekrarlar özel yayınevleri tarafından basılan kitaplardakinden daha fazladır. Yukarıdaki
tabloda da görülebileceği gibi noktalama işaretlerinin hatırlatılan işlevleri sayısı MEB yayınları için 6. sınıfta 14,
7. sınıfta 40, 8. sınıfta 27; özel yayınevleri için ise 6. sınıfta 12, 7. sınıfta 19, 8. sınıfta 16’dır. Özellikle MEB
yayınevi tarafından hazırlanan öğrenci çalışma kitaplarında daha önceki sınıflarda verilen kuralların üst
sınıflarda tekrar edilmesi diğerlerine göre daha düzenli bir biçimde gerçekleşmiştir. Ancak hem özel yayınevleri
hem de MEB tarafından basılan bu kitaplar programa göre yeni kuralların verilmesi bakımından daha uyumlu
görünse de tekrarlara yönelik uyumun aynı derecede olduğu söylenemez. Örneğim MEB ve özel yayınevi
tarafından hazırlanan bu kitapların 7. sınıflarındaki noktalama işaretlerinin hatırlatılan işlevleri arasında yarı
yarıya fark söz konusudur.
Çalışma esnasında dikkat çeken önemli hususlardan biri de özel yayınevleri tarafından etkinliklerin
çoğunda “uygun noktalama işaretlerini koyunuz” ibaresinin yanında koyulacak boşluklara yerleştirilecek
noktalama işaretleri karışık bir biçimde parantez içerisinde verilirken, MEB yayınları tarafından basılan
kitaplarda bu işaretler ver verilmeden doğrudan uygun olduğu düşünülen noktalama işaretlerinin yerleştirilmesi
istenmiştir. Ayrıca 1981 programına göre hazırlanan ders kitaplarının pek çoğunda karşılaşılan yazım kılavuzuna
yönlendirme, 2005 programına göre hazırlanan öğrenci çalışma kitaplarında görülmemiştir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Programlar incelendiğinde noktalama işaretlerinin hangi sınıflarda hangi işlevleriyle ele alınacağına ilk
kez 2005 Türkçe Öğretim Programı’nda yer verildiği görülmüştür. 1981 İlköğretim Okulları Türkçe Eğitim
Programı’nda da yalnızca noktalama işaretlenin doğru ve eksiksiz kullanılması gereği üzerinde durulmuş ve
noktalama kurallarının ezber ve hazır bilgi biçiminde olmadan, bir araç durumuna getirilmesi gerektiği ifade
edilmiştir.
Programlardaki bu durumun 1981programına göre hazırlanan Türkçe ders kitaplarına ve 2005
programına göre hazırlanan öğrenci çalışma kitaplarına da benzer şekilde yansıdığı tespit edilmiştir. 1981
programına göre hazırlanan ders kitaplarının sınıflar düzeyinde ele aldıkları noktalama işaretleri ve bu işaretlerin
işlevlerinde 2005 programına göre hazırlanan kitaplardakine göre birbirlerinden çok daha fazla farklılıklar
gösterdiği anlaşılmıştır. 1981 programına göre hazırlanan ders kitaplarındaki en önemli farklılığın bir
yayınevinin verdiği bir noktalama işaretinin ya da işlevinin diğer yayınevi tarafından farklı sınıflarda ele alındığı
veya hiç yer verilmediğidir. 2005 Türkçe Öğretim Programı’nda noktalama işaretlerinin ve ilgili işlevlerinin
hangi sınıflarda ele alınacağı net bir biçimde verildiğinden hem MEB hem de özel yayınevleri tarafından basılan
öğrenci çalışma kitapları programla önemli derecede uyum göstermektedir. Ancak hem özel yayınevleri hem de
MEB tarafından basılan bu kitaplar programa göre yeni kuralların verilmesi bakımından daha uyumlu görünse de
bu noktalama işaretleri ile ilgili daha önce verilmiş olan işlevlerin tekrarına yönelik etkinlikler konusunda aynı
uyumdan söz edilemez. Bu durum 2005 programına göre hazırlanan öğrenci çalışma kitaplarında önceki yıllarda
verilmiş noktalama işaretlerinin ya da işlevlerinin tekrarlarına yönelik bir standart olmadığını göstermektedir. Bu
nedenle bu tekrarların yapılmasında öğrenciler üzerine yapılmış çalışmalardan faydalanmak veya bu manada
öğrencilerin en fazla zorlandığı noktalama işareti ya da işlevlerinin tespit edilmesi ve bu tespitler ışığında tekrar
edilen ya da edilmesi gereken hususların yeniden gözden geçirilmesi önem arz etmektedir.
Çalışmada dikkat çeken önemli bir husus da iki programa göre hazırlanan ders kitaplarında da bazı
noktalama işaretlerine hiç yer verilmemiş olmasıdır. 1981 programına göre hazırlanan ders kitaplarında “köşeli
ayraç” ve “bölüm sonu işareti”; 2005 programına göre hazırlanan öğrenci çalışma kitaplarında ise “denden
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işareti”, “tek tırnak işareti”, “düzeltme işareti” ve “bölüm sonu işareti” ile ilgili herhangi bir bilgiye
rastlanmamıştır. . 2005 programına göre noktalama işaretleri İlkokul 1. sınıftan itibaren verilmeye başlansa da
bahsi geçen noktalama işaretleri ilköğretim kademesindeki hiçbir sınıfın öğretim programında da yer almamıştır.
Her iki programa yönelik hazırlanan kitaplardaki bir diğer farklılık da 1981 programına göre hazırlanan ders
kitaplarında noktalama işaretlerine özellikle 8. Sınıflarda, 2005 programına göre hazırlanan öğrenci çalışma
kitaplarında ise 6. sınıflarda ağırlık verilmiş olmasıdır. Daha önce de belirtildiği gibi 1981 programında bu
noktalama işaretlerinin hangi sınıflarda ele alınacağı belirtilmediği halde 2005 programında bunlara özellikle 6.
sınıfta ağırlık verileceği açıkça belirtilmiştir.
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBA DAVRANIŞLARIN ANNE BABA
TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELEMESİ
SECONDARY SCHOOL STUDENTS' CYBERBULLY BEHAVİOR ANALYSİS OF THE
RELATİONSHİP BETWEEN PARENTİNG STYLES
Nilgün Bellici1, Erol Yalçınkaya2
Özet
Bu araştırmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin siber zorba davranışları ile anne baba tutumları arasındaki ilişkiyi
incelemektir. Ergenlerin siber zorba davranışlarını belirlemek için Tanrıkulu, Arıcak ve Kınay (2011) tarafından geliştirilen
Siber Zorbalık Ölçeği ve anne baba tutumlarını belirlemek için Yılmaz (1996) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Anne-Baba
Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma 660 (erkek 296, 364 kız) lise öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin
analizinde t- testi, ki kare, Pearson korelasyonu ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular, öğrencilerin siber
zorbalık düzeyi yüksek olarak belirlenmiştir. Sınıflar büyüdükçe siber zorbalık düzeylerinin yükseldiği görülmüştür. Aile
gelir düzeyi arttıkça siber zorbalık düzeyi de artmaktadır. Meslek liselerinde siber zorbalık düzeyi düşük belirlenmiştir.
Siber zorbalık ile anne baba tutumu arasında anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. İnternete giriş sıklığı arttıkça siber zorbalık
düzeyi artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Zorbalık, siber zorbalık, anne baba tutumu, ortaöğretim öğrencileri
Abstract
The aim of this study of secondary school students with cyber bullies behavior is to examine the relationship between
parental attitudes. Adolescent cyber bullies behavior to determine the Tanrikulu, Arıcak and Kınay (2011) Developed by
Cyber Bullying Scale and attitude of parents to determine Yilmaz (1996) was adapted to Turkish parents Attitude Scale was
used. Research 660 (296 males, 364 females) were carried out on high school students. Data for the analysis of t-test, chisquare, Pearson correlation and one-way analysis of variance was used. Results of the students were identified as having a
high level of cyber bullying. Classes grows showed that elevated levels of cyber bullying. Family income level is also
increasing with increasing levels of cyber bullying. In vocational high schools with low levels of cyber bullying has been
identified. Cyber bullying is a significant relationship between parental attitudes have been identified. Increased frequency
of Internet access has increased the level of cyber bullying.
Key Words: Bullying, cyber bullying, the attitude of parents, high school students

GİRİŞ
Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olup bedensel ve ruhsal bir değişim sürecidir. Ergenlik dönemi
boyunca, gençler arasındaki ilişkiler büyük önem kazanır ve bu ilişkiler gençlerin sosyal ve psikolojik
gelişiminde önemli yer tutar (Arıcak, 2009). Bu ilişkiler içinde olumlu olanlar gençlerin başarılı bir kimlik
geliştirmesine ve toplum ile uyum içinde yaşamasına zemin hazırlarlar. Bununla beraber olumsuz ilişkiler ise
bireyin ergenlik döneminde çeşitli problemler yaşamasına neden olurlar. Bireyin akranlarından gördüğü zorbalık
ya da saldırganlık gibi olumsuz yaşantılar bireyin duygusal, sosyal ve psikolojik gelişimine zarar verebilir.
Zorbalık, birçok genç için ergenlik döneminde yaşanan bir deneyim olarak ifade edilmektedir (Akkoyunlu ve
Yılmaz, 2005). Zorba davranışlar konusunda yapılan araştırmalara bakıldığında araştırmacıların zorba
davranışları farklı bakış açılarıyla tanımladıkları görülmektedir. Yapılan bir araştırmada zorba davranışlar, bir
çocuğun diğer çocuklar üzerindeki fiziksel ve psikolojik yollarla baskı kurması ve onları incitici davranışlarda
bulunması olarak ifade edilmektedir (Beran & Li, 2005). Zorbalığı diğer saldırganlık türlerinden ayırt eden
özellikler; gücün kasıtlı ve kötü kullanımı aynı zamanda taraflar arasında ‘eşit olmayan güç dengesinin olması’,
bunun ‘süreklilik’ özelliği taşıması ve ‘bilerek’ yapılmasıdır. Zorbalık, negatif sonuçlar doğuran anti sosyal bir
davranış formu olarak tanımlamıştır (Burgess-Proctor, Hinduja. & Patchin, 2010).
Literatürde zorbalığın yaş, cinsiyet, sosyoekonomik gelir düzeyi, depresyon, anksiyete bozuklukları gibi
değişkenlerle ilişkisini araştıran çok sayıda çalışma yer almaktadır (Çiçek ve Demirel, 2010). Bu çalışmalar
zorbalığın, zorba davranışlarda bulunan, zorba davranışlara maruz kalan (kurban) ve zorba davranışlara şahit
olan öğrencilerin kişilik özelliklerini ve ileriki yaşamlarındaki toplumsal ilişkilerini olumsuz etkilediğini
belirtmektedirler.
Son yıllarda hızla gelişen yeni teknolojinin etkileri toplumun her kurumunda olduğu gibi okulları da etkilemiş
ve öğrenciler bilgisayar, cep telefonu gibi yeni teknoloji ürünlerine aynı hızda sahip olmuşlardır. Bu gelişime
paralel olarak, gençlerin bu araçları kullanması konusunda da çeşitli problemler yaşanmaya başlanmıştır. İsimsiz
çağrılar, gizli kimlikle gönderilen yararsız (spam) e-postalar, hakaret ve tehdit içeren, bir kişi ya da grubu
karalamak içine-posta ya da kısa mesajlar ile yayılan ses, görüntü ve metinler, virüslü e-postalar, tüm bu zararlı
1
2
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eylemlerin ortak bir isim altında tanımlanmasına neden olmuştur: ‘Siber Zorbalık’(Arıcak, 2009) siber zorba
davranışlar, genel ifadeyle, interneti ve mobil telefon kullanımını içeren bir tür zorbalık olarak tanımlanmıştır.
Başka bir tanımla internet, cep telefonu, SMS gibi iletişim araçları günlük yaşamı kolaylaştırmalarının yanında
kötü niyetli kullanıcıların ellerinde diğer insanlara zarar veren araçlara dönüşmektedir.
Siber zorbalıkla ilgili araştırmalar siber zorbalığın bireyleri birçok yönden olumsuz etkilediğini göstermektedir.
(Burgess-Proctor, Hinduja ve Patchin, 2010) tarafından siber mağdur kızlar üzerinde yapılan araştırmada
kızların % 35’inin sinirlendiği, % 30’unun, üzüldüğü ve % 41’inin hayal kırıklığı yaşadığı bulunmuştur.
(Arıcak, 2009), siber zorbalık yapmayan ve siber zorbalığa maruz kalmayan grubun siber zorba ve siber
mağdurlardan daha az psikiyatrik belirti gösterdiğini bulgulamıştır. (Beran & Li, 2005) tarafından yapılan
araştırmada siber zorbalığın siber mağdurların üzülmesine, sinirlenmesine, kaygı yaşamasına, derslere
yoğunlaşamamasına, okul başarısının düşmesine ve devamsızlık yapmasına yol açtığı saptanmıştır. (Hinduja &
Patchin, 2009) siber zorbalığın stres yaratıcı yaşam koşullarıyla birleştiğinde bireylerin intihar etmeye kadar
varabilen davranışlar göstermesine yol açtığını bildirmiştir. (Eroğlu, Çetin, Güler, Peker ve Pepsoy, 2011) ise
siber zorbalığa maruz kalan kızların siber zorbalıkla boyun eğici davranarak başa çıkmaya çalıştıklarını
bulmuştur.
1.Siber zorbalık düzeyi nasıldır?
2.Siber zorbalığın sınıfa göre anlamlı farklılık var mıdır?
3. Siber zorbalık ile aile gelir durumu arasında anlamlı bir fark var mı?
4. Siber zorbalık ile okul türü arasında anlamlı bir fark var mı?
5. Siber zorbalık ile anne-baba tutumu arasında anlamlı bir fark var mı?
6. Siber zorbalık ile internete giriş sıklığı arasında anlamlı bir fark var mı?
YÖNTEM
Araştırma grubunu 2013-2014 öğretim yılında Samsun ili İlkadım ilçesi Öğretmen Lisesi, Meslek Lisesi ve
Anadolu Liselerinde okumakta olan 9.,10.,11.,12 sınıftaki öğrenciler oluşturmaktadır. Veriler 660 (erkek 296, %
4,8 364, kız % 55,2 ) katılımcıdan elde edilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Öğrencilerin siber zorba davranışlarını belirlemek için Tanrıkulu, Arıcak ve Kınay (2011) tarafından geliştirilen
Siber Zorbalık Ölçeği (SZÖ) ve anne baba tutumlarını belirlemek için Yılmaz (1996) tarafından Türkçe’ye
uyarlanan Anne-Baba Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Aynı zamanda araştırmaya katılan lise öğrencilerinin kişisel
özellikleri belirlemek için “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır.
Siber Zorbalık Ölçeği
Tanrıkulu, Arıcak ve Kınay (2011) tarafından Siber Zorbalık Ölçeği yapılmıştır. Ölçek 24 maddeden oluşmakta
olup dörtlü ( Hiçbir Zaman, Bazen, Çoğu Zaman, Her Zaman) skala üzerinden yanıtlanmaktadır. Hiçbir Zaman
1, Bazen 2, Çoğu Zaman 3, Her Zaman 4 puan almaktadır. Ölçeğin puanları 24 ile 96 puan arasında
değişmektedir. Ölçekten alınan yüksek puan yüksek siber zorbalığa işaret etmektedir. Tersine puanlanan madde
bulunmaktadır. Ölçek 11-18 yaş arası ergenler için geliştirilmiştir. Ölçeğin Lise öğrencileri için güvenirlilik
katsayısı ve iç tutarlılık Alpha kat sayısı .95’tir. Bizim yaptığımız çalışmanın uygunluğunu incelemek üzere,
toplanan veriler üzerinden ölçeklerin güvenilirliği yeniden Cronbach Alpha modeli ile sınanmıştır. Alpha (α)
katsayısına bağlı olarak Cronbach Alpha değeri .951 olarak bulunmuştur. Ölçek sonuçlarının birbirine yakın
olduğu gözlenmektedir. Ölçek sonuçlarına göre α 0.60≤α<0.80 ise ölçek güvenilirdir (Kalaycı, 2006). ABTÖ
için .661 ve SZÖ için .953 olarak bulunan Cronbach Alpha (α) değerleri her iki ölçeğin de güvenilir olduğunu
göstermektedir. Bu nedenle kullanılan ölçekler tüm maddeleri ile birlikte araştırma için güvenilir olarak kabul
edilmiştir.
Anne Baba Tutum Ölçeği
Lamborn ve arkadaşları (1991) tarafından geliştirilen ABTÖ Yılmaz (1996) tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.
Ölçek ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri olmak üzere 3 farklı grup üzerinde uygulanabilmektedir.
Ölçek Türk aile yapısına uygun olmayan maddeler eklenerek ve çıkartılarak tekrar düzenlenmiştir. Ölçek 26
maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin 19.maddeye kadar olan tek numaralı 9 maddesi kabul/ilgi boyutunu, çift
numaralı maddeler ise psikolojik Özerklik boyutunu oluşturmakta ve bu maddeler ters planlanmaktadır. Sadece
12 madde aynı şekilde puanlanmaktadır. 19’dan 26. Maddeye kadar olan maddeler ise Denetim Boyutunu
oluşturmaktadır. Ölçeğin Lise öğrencileri için güvenilirlik katsayıları ve iç tutarlılık Alpha katsayıları sırası ile;
kabul/ilgi alt ölçeği .82 ve . 70, denetleme alt ölçeği için .88 ve .69, psikolojik özerklik alt ölçeği içi .76 ve .66
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olarak bulunmuştur. Bizim yaptığımız çalışmanın uygunluğunu incelemek üzere, toplanan veriler üzerinden
ölçeklerin güvenilirliği yeniden Cronbach Alpha modeli ile sınanmıştır. Alpha (α) katsayısına bağlı olarak
Cronbach Alpha değerleri kabul/ilgi alt ölçeği .73, psikolojik özerklik .70 denetleme alt ölçeği .80 olarak
bulunmuştur.
Ergenlerin siber zorbalık düzeyi, sınıf, anne eğitim durumu, okul türü, ailenin maddi durumu, internete giriş
sıklığı gibi bağımsız değişkenler, anne-baba tutumları ve siber zorbalık durumları t testi, ki kare, pearson
korelasyonu ve tek yönlü varyans analizleri yapılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Öğrencilerin siber zorbalık düzeyleri Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1. Öğrencilerin Siber Zorbalık Düzeyleri

Siber Zorbalık

n

En Düşük

En Yüksek

X

ss

660

24,00

96,00

28,79

9,40

Tablo 1 incelendiğinde, öğrencilerin ortalama puanı 28,79 ± 9,40 olarak hesaplanmıştır. Bu değer öğrencilerin
siber zorbalık puanlarının yüksek olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin siber zorbalık düzeyleri yüksektir.
Siber Zorbalık Ölçeği (SZÖ) puan ortalamalarının öğrenim gördüğü sınıf açısından farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla uygulanan ANOVA sonuçları Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. Öğrencilerin Siber Zorbalık Ölçeği (SZÖ) Ortalama Puanlarının Sınıf Yönünden
Karşılaştırılmasına İlişkin ANOVA Sonuçları
Gruplar
Sınıf
Siber Zorbalık

9. Sınıf
10. Sınıf
11. Sınıf
12. Sınıf

Anova

Scheffe Fark Testi

n

X

ss

F

p

80
205
215
160

26
29.04
28
29.16

6.23
9.91
9.45
9.91

5,48

0.17

*p<.05

Tablo 2 incelendiğinde, öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıfa göre siber zorbalık puanları ortalamalarının 9.
sınıftaki öğrencilerin (26), 10. sınıftaki öğrencilerin (29.04), 11. sınıftaki öğrencilerin (28), 12.sınıftaki
öğrencilerin (29.16) olarak bulunmuştur. Öğrenim gördüğü sınıfa göre öğrencilerin siber zorbalık düzeylerinde
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Sınıf düzeyi arttıkça siber zorbalık artmaktadır.
Siber Zorbalık Ölçeği puan ortalamalarının aile gelir durumu açısından farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla uygulanan Ki kare testi sonuçları Tablo 3’de verilmektedir.
Tablo 3. Öğrencilerin Siber Zorba Olmalarının Aile Gelir Durumu Yönünden Karşılaştırılmasına İlişkin KiKare Testi Sonuçları
Yok

Aylık Gelir

Var

Toplam

0-999
1000-1999
2000-2999
3000 ve üzeri

n
48
96
80
35

%
53,3
40,5
43,5
23,6

n
42
141
104
113

%
46,7
59,5
56,5
76,4

n
90
237
184
148

%
100
100
100
100

Toplam

259

39,2

401

60,8

660

100

Ki kare:24,77 p: 0,02<0,05

Tablo 3 incelendiğinde aile gelir durumu ile siber zorbalık arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir
(p<0,05).
Siber Zorbalık Ölçeği puan ortalamalarının okul türü açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla uygulanan Ki kare testi sonuçları Tablo 4’de verilmektedir.
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Tablo 4. Öğrencilerin Siber Zorba Olmalarının Okul Türü Yönünden Karşılaştırılmasına İlişkin Ki- Kare Testi
Sonuçları
Siber Zorbalık

Okulunuz

Yok
Anadolu öğretmen lisesi
Anadolu lisesi
Meslek lisesi
Toplam

n
33
109
117
259

Var
%
n
%
33,3
66
66,7
35,4
199
64,6
46,2
136
53,8
39,2
401
60,8
Ki kare: 8,571 p: 0,014<0,05

Toplam
n
99
308
253
660

100
100
100
100

Tablo 4 incelendiğinde okul türü ile siber zorbalık arasında Ki kare testi sonucunda anlamlı bir ilişki olduğu
belirlenmiştir (p<0,05).
Siber Zorbalık ile anne baba tutumu arasındaki ilişki açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla uygulanan Ki kare testi sonuçları Tablo 5’de verilmektedir.

Tablo 5. Siber Zorbalık İle Anne-Baba Tutumu Arasındaki İlişki
Siber Zorbalık

Aile Tutumları

Yok

Var

Toplam

n

%

n

%

n

%

Demokratik

203

46,5

234

53,5

437

100

İhmalkar

4

14,8

23

85,2

27

100

Otoriter

46

27,4

122

72,6

168

100

Hoşgörülü

6

21,4

22

78,6

28

100

Toplam

259

39,2

401

60,8

660

100

Tablo 5 incelendiğinde anne baba tutumu ile siber zorbalık arasında Ki kare testi sonucunda anlamlı bir ilişki
olduğu belirlenmiştir (p<0,05).
Siber Zorbalık ile internete giriş sıklığı arasındaki ilişki açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla uygulanan Ki kare testi sonuçları Tablo 6’da verilmektedir.
Tablo 6. Siber Zorbalık İle İnternete Giriş Sıklığı Arasındaki İlişki
Siber Zorbalık

İnternete Giriş
Sıklığı

Yok

Var

Toplam

n

%

n

%

n

%

Yılda bir

9

60

6

40

437

100

Ayda bir

23

57,5

17

42,5

27

100

Haftada bir

75

36,1

109

59,2

168

100

Hergün

152

21,4

269

63,9

28

100

Toplam

259

39,2

401

60,8

660

100

Tablo 6 incelendiğinde internete giriş sıklığı ile siber zorbalık arasında Ki kare testi sonucunda anlamlı bir ilişki
olduğu belirlenmiştir (p<0,05).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Lise öğrencilerinin %22,3 siber zorbalık yaptıkları belirlenmiştir. Bu oran daha önce yapılan çalışmaların
bulgularına (Özdemir ve Akar, 2011) göre daha yüksek çıkmıştır. Yaptığımız araştırmanın daha güncel olması,
2011 yılından bu yana siber zorbalık oranlarının arttığını göstermektedir. Araştırmalar gençlerin giderek artan
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oranda internet kullandıklarını (Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005; Çiçek ve Demirel, 2010), hatta bazılarının internet
bağımlısı haline geldiklerini belirlemiştir (Wang & diğ., 2011). Bir paradoks olarak yazında, özellikle yalnızlık
duygusu yaşayan gençlerin daha fazla internet kullandıklarını ortaya çıkartan bulgularla da karşılaştırmak
mümkündür (Erdoğan, 2008). Bu durum elektronik iletişim araçlarının (cep telefonu, bilgisayar,… vs.) daha
fazla yaygınlaşması ve internet kullanımının artması ile açıklanabilir. Yine yurt dışında yapılan çalışmalardan
(Yborra & Mitchell, 2004) araştırma bulguları da araştırmamızdan elde ettiğimiz verilerle karşılaştırılınca siber
zorbalık oranında bir artış olduğunu göstermektedir.
Araştırmamızda sınıf düzeyi ile siber zorbalık arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Sınıf düzeyi
arttıkça siber zorbalık artmaktadır. Bu bulgu Özdemir ve Akar, (2011) çalışmasıyla çelişirken, Pepler & diğ.
(2006)’in araştırma bulguları ile örtüşmektedir.
Maddi durumun siber zorbalık arasındaki ilişki incelendiğinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Maddi
durum ile siber zorbalık arasındaki farklılık maddi durumu artan öğrencilerin elektronik iletişin araçlarına
ulaşımını kolaylaştırması nedeni ile oluştuğu düşünülebilir. İnternete girmek öğrencilerin siber zorba eğilimi
gösterebilecekleri ortamı sağlar. Bu sonuç daha önce yapılan çalışmaların sonuçları ile (Akkoyunlu ve Yılmaz
2005; Çiçek ve Demirel,2010) örtüşmektedir.
Öğrencilerin okul türü ile siber zorbalık arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Elde edilen bu bulgudan
farklı olarak; Türkiye de 14-19 yaşları arasındaki ergenler üzerinde yapılan bir çalışmada siber zorba davranışlar
ile okul türü değişkeni arasında ilişki olmadığı belirlenmiştir (Baker&Kavsut, 2007). ABD de 11-16 yaş
arasındaki öğrenciler üzerinde yapılan diğer bir çalışmada dört farklı okul türü arasında anlamlı düzeyde
farklılık olmadığı bulunmuştur (Dempsey vd., 2009). Okul türüne göre siber zorba davranışlarının Anadolu
lisesinde öğrenim gören ergenlerde Genel lisede öğrenim gören ergenlere göre anlamlı düzeyde daha yüksek
bulunmasının birçok nedeni olabilir. Bunlardan biri sosyoekonomik farklılıkların etkisi olarak açıklanabilir.
Anadolu lisesinde öğrenim gören ergenler Genel lisede öğrenim gören yaşıtlarına göre sosyoekonomik
bakımdan daha iyi durumda olmaları onların cep telefonu, bilgisayar gibi teknolojik imkanlara sahip olmalarını
kolaylaştırabilir. Teknolojik imkanlara sahip olup olmama siber zorba davranışlar gösterme bakımından
belirleyici bir faktör olabilir. Elde edilen bu sonuç doğrultusunda, ortaokul ve liselerdeki ergenlere yönelik siber
zorba davranışlar hakkında bilgilendirici ve önleyici çalışmalar rehberlik çalışmaları kapsamına alınabilir bu
konu hakkında okul psikolojik danışmanları tarafından değerlendirilebilir.
Anne baba tutumları ile siber zorbalık arasındaki ilişki incelendiğinde pozitif yönde bir ilişki vardır. Dilmaç ve
Aydoğan tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada da, öğrencilerin bugüne kadar yaptıkları siber zorbalık
davranışlarının anne baba tutumları ile yordanabildiği görülmektir ve bu çalışma bulgumuzu destekler
niteliktedir.
İnternete giriş sıklığı ile siber zorbalık arasında doğrusal bir ilişki tespit edilmiştir. Bu bulgu daha önce yapılan
çalışmalarla (Özdemir ve Akar, 2011) örtüşmektedir. Söz konusu çalışmada siber zorbalık yapan öğrenciler
arasında beş saat ve daha fazla süre internet kullananların, diğer gruplara oranla daha fazla zorbalık yaptıkları
ortaya çıkmıştır. Araştırmalarda gençlerin giderek artan oranda internet kullandıklarını (Akkoyunlu ve Yılmaz,
2005; Çiçek ve Demirel, 2010) hatta bazılarının internet bağımlısı haline geldikleri belirlenmiştir (Wang & diğ.,
2011).
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİYLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİ
SORULARIN KONULARA GÖRE DAĞILIMININ BELİRLENMESİ
Yrd.Doç.Dr.Gamze DOLU1
İbrahim VESEK2
Özet
Bilimsel bilginin katlanarak arttığı, teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla ilerlediği, fen ve teknolojinin etkilerinin
yaşamımızın her alanında belirgin bir şekilde görüldüğü günümüz bilgi ve teknoloji çağında, toplumların geleceği
açısından fen ve teknoloji eğitiminin anahtar bir rol oynadığı açıkça görülmektedir. Bu bağlamda, yapılan bu çalışmada
ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersiyle ilgili merak ettikleri soruların konulara göre dağılımının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak bir tarama çalışması yapılmıştır. Çalışmanın örneklemi, Balıkesir
ilindeki devlet okullarından birinde öğrenim görmekte olan 110 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Veriler,
araştırmacılar tarafından geliştirilen bir ölçek ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS 17.0 yardımıyla analiz
edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, ortaokul öğrencilerinde en fazla ve en az merak edilen konuların sınıflandırılması
sonucunda 5. Ve 6. sınıfların daha çok gözle görülen somut olayları merak ettikleri, 7. ve 8. sınıflarda bu merak daha çok
soyut olaylar ve etraflarındaki canlılar ile ilgili konuların olduğu bulgusu elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: fen ve teknoloji eğitimi, fen ve teknoloji konuları, ortaokul.

GİRİŞ
Nitelikli bir fen eğitimi, öğrenciye merak etmeyi, gözlemler yapmayı, sorunlara çözüm önerileri getirmeyi,
sorgulayarak kestirimlerde bulunmayı, bilgi ve becerileri bütünleştirerek anlamlı öğrenmeyi sağlayacak ve
günlük hayatta uygulanabilecek düzeyde olmalıdır (Kaptan, 1999).
Fen ve teknoloji eğitimi, bilimsel buluş, düşünme ve değerlendirme yetilerinin geliştirilmesi, yetenekli uyumlu
iş gücünün oluşturulması ve çağdaş teknolojiye ulaştıran becerilerin kazanılması için gerekli temeli vermektedir.
Fen eğitimi öğrencilerin çevreleri ve yaşadığı dünya hakkında bilgi edinme isteklerini geliştirerek bu isteğin
sürekli olmasını sağlar ve zoru başarma, risk alma ve hatalardan ders çıkarma arzularını geliştirir. Fen eğitimi
dünyadaki gelişen değerlere ilgi duyan öğrencilerin bilgi ve becerilerini, bilim ve teknolojideki gelişmelere
paralel olarak sürekli olarak gelişip değiştiğini anlamalarına yardımcı olur (Arslan, 2001).
Fen ve teknoloji eğitiminde varılmak istenen temel noktalardan biri de öğrencinin bilimi anlamasıdır. Bilimi
anlamanın başladığı nokta merak duygusudur. Yaşam ve düşün alanlarındaki tüm ilerlemeler insanoğlunun
doğuştan getirdiği bu merak duygusu ile sağlanmıştır (Yıldırım, 2003). Bu açıdan bakıldığında fen ve teknoloji
dersinde az ilgi duyulan konulara merak uyandırıp söz konusu konulara ilgiyi arttırmak çok yönlü bilim
insanlarının yetişmesine büyük katkı sağlayacaktır.
Kullanılan eğitim öğretim yöntemlerinin de öğrencilerin bilimin ve fen'in doğasını kavramalarına, fen için
gerekli fiziksel ve zihinsel becerileri kazanmalarına ve geliştirmelerine, fen öğrenmeye yönelik
motivasyonlarına, bilime ve fen'e karşı tutumlarına ve akademik başarılarına etki ettiği bilinmektedir. Fen
derslerinde öğretmenle etkileşim, materyal kullanımı, arkadaşlarla iletişim ve kitaplar öğrencide fen tutumu
gelişmesine yardımcıdır. Kişi daha önceden etkileşime girmediği, öğrenmediği bir kavram, olay ile ilgili bir
tutum geliştiremez. Bu nedenle fen derslerinde öğrencinin olabildiğince çok etkileşimde bulunması iyi olacaktır
denilebilir. Ayrıca öğrenci fen derslerinde etkileşimde olduğu ve tecrübe ettiği her konuda imaj
oluşturabilecektir (Gümüş, 2009).
Bilimin doğası hakkında bilgiler ortaya koymada bilimsel öyküler de etkili bir öğretim aracı olarak
kullanılabilmektedir (Milne, 1998). Bilimsel öyküler, öğrenci seviyesine uygun olarak öğrencilerin
öğrenebilecekleri bir dilde anlatıldığı takdirde bilime karşı ilgilerini arttıracaktır. Öğrenci öğrendiği bilgiyi
aklında ne kadar canlandırabilirse o kadar etkili anlayabilecek, ne kadar anladığını yansıtırsa bilgiyi hafızasına o
kadar kalıcı yerleştirebilecektir. Bu nedenle bilimsel öyküler bilime karşı ilgi uyandırmada büyük önem arz
etmektedir. (Gümüş, 2009).
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde merak ettikleri soruların konulara göre
dağılımının tespit edilmesi amaçlanmıştır.
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Literatüre bakıldığında, ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde hangi konulara çok ilgi duydukları
konusuyla ilgili çalışma olmadığı görülmüştür. Yapılan bu tespit çalışmasıyla, eğitimcilere fen ve teknoloji
dersinde az ilgi duyulan konulara, ilginin artırılmasına yönelik fikir vermesi açısından önem arz etmektedir.
YÖNTEM
Araştırma Deseni
Araştırmanın amacına uygun olarak bir tarama çalışması yapılmıştır. Tarama çalışmaları, literatürde, bir konuyla
ya da olayla ilgili olarak katılımcıların ilgi, beceri, yetenek, tutum gibi özelliklerinin belirlendiği ve göreceli
olarak daha büyük örneklemlerle yürütülen çalışmalar olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün,
Karadeniz & Demirel, 2010: 231). Yapılan çalışmada da öğrencilerin fen ve teknoloji dersinde daha çok ve daha
az ilgi duydukları konuların hangisi olduğunu ortaya çıkarılmıştır.
Çalışma Grubu
Çalışma grubu, Balıkesir ilindeki devlet okullarından birinde öğrenim görmekte olan 110 ortaokul öğrencisinden
oluşmaktadır. Bu öğrencilerin 21’i 5.sınıf, 32’si 6.sınıf 31’i 7.sınıf ve 26’sı 8.sınıf öğrencilerden oluşmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Veri toplamak için araştırmacılar tarafından katılımcıların fen ve teknoloji ile ilgili merak ettikleri konuları
belirlemeye yönelik bir araç geliştirilmiştir. Öğrencilerin fen ve teknoloji dersi ile ilgili merak ettikleri konuyu
yazmaları istenilen bir tane açık uçlu soru içeren veri toplama aracı geliştirilmiştir.
Veri Analizi
Veri toplama aracından elde edilen verilerin analizinde başlıca betimsel istatistik kullanılmıştır. (Yıldırım &
Şimşek, 2008). Verilerin frekans ve yüzde dağılımları yapılarak nicelleştirme yoluna gidilmiştir.
BULGULAR
Çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda grafiksel olarak verilmektedir.

Şekil 1’e göre 5. sınıf öğrencilerin en çok merak ettikleri sorular “madde” konusuyla ilgili iken, en az merak
ettikleri sorular ise “teknoloji” konuları ile ilgili olmuştur.
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Şekil 2’ye göre 6. sınıf öğrencilerin en çok merak ettikleri sorular “atom” konusuyla ilgili iken, en az merak
ettikleri sorular ise “genetik” konusu ile ilgili olmuştur.

Şekil 3’e göre 7. sınıf öğrencilerin en çok merak ettikleri sorular “güneş sistemi” konusuyla ilgili iken, en az
merak ettikleri sorular ise “kimyasal tepkimeler” konusu ile ilgili olmuştur.
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Şekil 4’e göre 8. sınıf öğrencilerin en çok merak ettikleri sorular “canlılarda çeşitlilik” konusuyla ilgili iken, en
az merak ettikleri sorular ise “besinler” konusu ile ilgili olmuştur.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırma sonuçlarına göre; hem 5. sınıflar hem 6. sınıflar hem de 8. sınıflar için en yüksek frekans “kimya”
konularıyla ilgili cevaplarda görülüyor. 1. dönem öğretim programına bakıldığında çalışmanın yapıldığı zaman
dikkate alındığında 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda en son işlenen konular kimya konularıdır ve en yüksek frekans
kimya konularında görülmektedir. Buradan, öğrencilerin verdiği cevapların çoğunun en son işlenen üniteden
geldiği sonucu çıkarılabilir. Fakat 7. sınıflarda kimya ünitesinden gelen soruların en düşük frekansta olması ve
en yüksek frekansı da biyoloji konularının oluşturması dikkat çekicidir. Kimya konularının düşük frekansta
olmasının sebebi, kimya ünitesine yeni geçiş yapılması; fizik konularının en yüksek frekansa sahip olmasının
sebebi de, fizik ünitelerinin daha çok yer tutması olabilir.
Bunun yanında diğer sınıflarda “teknoloji” konularına ait sorular sorulmasına rağmen, 8.sınıflar bu kategori
görülmemektedir. Bunun sebepleri, öğrencilerin 8.sınıfta sadece öğretim programıyla ilgilenmelerinden (sınavda
sadece kitaptan sorulduğu için, kitap da teknoloji açısından yeterli olduğu söylenemez), teknolojiye ayrıca vakit
ayırmadıklarından ve dolayısıyla ilgi duymamalarından kaynaklanıyor olabilir.
Genel olarak öğrencilerin en çok kimya konularını sonra fizik konularını ve biyoloji konularını merak ettikleri
görülmüştür. Kimyanın ön plana çıkması 5. ve 6. sınıflarda ağırlıklı olarak merak edilmiş olmasındandır. 5. ve
6.sınıfta yaş olarak somut işlemler döneminde oldukları göz önüne alındığında verilen cevapların bu dönemle
örtüştüğü görülmüştür. Çünkü daha çok madde ile ilgili sorular mevcuttur. (Örneğin; ‘’Maddeler neden hal
değiştirir?’’).
Bu çalışmada, öğrenci cevaplarından elde ettiğimiz sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda; öğrencilerin az
ilgi duydukları konulara ilginin artırılması ve bu ilgilerin oluşmasında hangi faktörlerin etkili oldukları
konusunda fen ve teknoloji öğretmenlerine;
-bilgilendirme toplantıları yapılabilir.
-bir konuya ait üniteyi işlerken başka fen konusu ile ilişkilendirilebilir.
-konular arasındaki bağlantılara daha fazla dikkat çekmek için öğrencilere geriye dönük çalışma yaprakları
verilebilir.
-bilimsel öyküleri kullanmaları tavsiye edilebilir (Milne, 1998).
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-güncel olayları kitap, dergi, TV, internet gibi kaynaklardan takip etmeleri ve bu güncel bilgileri ders işlerken
kullanmaları önerilebilir.
-görsel materyalleri kullanmaları önerilebilir.
Bunun yanında öğrencilere işlenecek konulara ilişkin araştırma ödevleri verilerek merak uyandırılabilir.
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜNTÜ ÇİZİMİ VE GÖRÜNTÜNÜN
ÖZELLİKLERİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMİNATİON OF PRESERVİCE SCİENCE TEACHERS’ KNOWLEDGE ABOUT
IMAGE FORMATİON AND IMAGE’S PROPERTİES
Ümmü Gülsüm Durukan1, Müge Aygün2
Özet
Literatürde görüntü ile ilgili çalışmaların sonuçları katılımcıların görüntü kavramının anlamı, oluşumu ve görüntü çizimi
konularında çeşitli zorluklar yaşadığını göstermektedir. Bu araştırmanın amacı da, fen bilgisi öğretmen adaylarının görüntü
çizimi hakkındaki bilgilerini ve becerilerini belirlemektir. Özel durum çalışması niteliğinde olan bu araştırmada çalışma
grubunu olarak Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan bir üniversitenin eğitim fakültesinin 3. sınıfında öğrenim gören 82 fen
bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak bir anlam çözümleme tablosu hazırlanmıştır. Anlam
çözümleme tablosunda, farklı ayna ve mercekler için verilen farklı konumlardaki cisimlerin görüntülerinin çizilmesi ve
görüntülerin özelliklerinin işaretlenmesi istenilen dört soru sorulmuştur. Elde edilen veriler içerik analiziyle incelenmiştir.
Sonuçlar, öğretmen adaylarının görüntü çizimi yaparken zorlandıklarını ve görüntünün özelliklerini tespit edemediklerini
göstermektedir. Görüntü çizimi sırasında sorun yaşayan adayların birçoğunun ezberlemiş oldukları bilgilerden yararlanarak
görüntünün özelliklerini belirledikleri görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Fen bilgisi öğretmen adayı, görüntü çizimi, görüntü özellikleri.
Abstract
When literature was analyzed, it was found that the students experienced difficulties about the image concept and the
methods used for forming images. In this regard the aim of the study is to identify the knowledge and skills of pre-service
teachers about the forming images. The study is designed in line with the case study. The sample of the study is 82 preservice science teachers in their 3rd year of program in an education faculty at a university located in Eastern Black Sea
region. The data collection tool is a semantic meaning analysis prepared by the researchers. The semantic meaning analysis
is consisted of four questions which drawing images of the subjects and showing properties of these images for different
mirrors and lenses. The data was analyzed with content analysis. The results indicated that pre-service science teachers
have difficulties when they forming images and they could not determine the properties of images. Also, it is seen that most
of the pre-service science teachers having difficulties when forming images utilized the memorized knowledge for
determining the properties of the images.
Keywords: Pre-service science teacher, drawing image, properties of image.

1. GİRİŞ
Bilimsel olarak ayna ya da mercekler gibi optik araçlar ya da optik sistemeler yardımıyla bir cismin
biçiminin oluşturulması olan görüntü kavramı konuşma dilinde pek çok farklı anlam çağrıştırabilmektedir. Bu
anlamlara örnek olarak görme olayı, fotoğraf, manzara, televizyon, gölge ve aydınlanma verilebilir (Çiftçi ve
Çökelez, 2012). Anlam çeşitliliğinin sebebi görüntü kavramının aslında hayatın içinde önemli bir yer tutması
sebebiyle bireylerin kişisel deneyimleri sonucunda kazandıkları bilgiler olabilir. Görüntü kavramı ışıkla ilgili
temel kavramlar arasında yer almasına rağmen bu konuda yapılan araştırmaların içinde kendine kısıtlı bir yer
bulabilmiştir. Görüntü kavramını inceleyen çalışmalardan Çiftçi ve Çökelez (2012) özellikle görüntünün günlük
hayatta çok anlamlı olarak kullanılmasının kavram yanılgılarını doğurmasından bahsederken; Goldberg ve
McDermott (1987), Kocakülah (2006), Kocakülah ve Demirci (2010), Işık (2011), Epik, Kalem, Kavcar ve
Çallıca (2002) gibi araştırmacılar düzlem aynada görüntü oluşumu ve görüntünün ışınlar yardımıyla çizilmesi
konusunda öğrencilerin bilgilerini incelemişlerdir. Goldberg ve Mcdermott (1986) görüntü çiziminde aynaların
yanı sıra tek bir lens üzerinde de çalışırken, Işık (2011) yine aynalarla birlikte iğne deliğinden geçen ışığın
oluşturmuş olduğu görüntü üzerine çalışmıştır. Kocakülah ve Demirci (2010) ise aynı zamanda öğrencilerin
görüntü kavramıyla gölge ve aydınlanma kavramlarının birbirine karıştırıldığını tespit etmiştir. Görüntü ile ilgili
bahsi geçen çalışmaların çoğunluğunun çalışma grubunu ilköğretim öğrencileri oluşturmaktadır ve çalışmaların
sonuçları öğrencilerin görüntü kavramının anlamı, oluşumu ve görüntü çizimi konularında çeşitli zorluklar
yaşadığını göstermektedir. Öğrencilerin yaşamış oldukları zorlukların kaynaklarından birinin öğretmenleri
olabileceği düşünüldüğünde fen eğitimi veren öğretmenlerin bu konudaki kavramsal düzeyleri ve görüntü
çizimiyle ilgili yöntemler hakkındaki bilgilerinin tespiti önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı da,
fen bilgisi öğretmen adaylarının görüntü çizimi hakkındaki bilgilerini ve becerilerini belirlemektir.
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2. YÖNTEM
Bu çalışmada kullanılan özel durum yöntemi, incelenen durumu içinde bulunduğu bağlam temelinde
etraflıca tanımlamak için bilgi edinmeye imkan sağlayan bir araştırma yöntemidir (Yin, 2003; Çepni, 2010).
2.1. Çalışma Grubu
Çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Bu süreçte, fen bilgisi öğretmen adaylarının
eksikliklerinin belirlenerek, fen bilgisi öğretmeni yetiştirme programlarında gerekli düzenlemelerin
yapılabilmesi için geleceğin öğretmenleri olan fen bilgisi öğretmen adaylarıyla çalışmak uygun bulunmuştur. Bu
bağlamda çalışma grubu, gönüllülük esasına dayanarak Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan bir üniversitenin
eğitim fakültesinin 3. sınıfında öğrenim gören ve optik konularını içeren Genel Fizik III dersini tamamlayan 82
fen bilgisi öğretmen adayı olarak belirlenmiştir.
2.2. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi
Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından farklı aynalarda ve merceklerde görüntü çizimi ve
görüntünün özelliklerini içeren bir anlam çözümleme tablosu hazırlanmıştır. Veri toplama aracında, farklı ayna
ve mercekler için verilen farklı konumlardaki cismin görüntüsünün çizilmesi ve görüntünün özelliklerinin anlam
çözümleme tablosunda işaretlenmesi istenilen dört soru sorulmuştur. Hazırlanan veri toplama aracı iki fizik
eğitimi uzmanının görüşleri alınarak ve 10 öğretmen adayı ile pilot uygulama yapılarak son haline getirilmiştir.
Çalışma grubu ile yapılan uygulama yaklaşık 20 dakika sürmüştür.
Verilerin analizi sırasında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının yapmış olduğu
çizimler doğru, yanlış ve boş kategorileri altına yerleştirilmiştir. Düzeneği çizip ışın çizimi yapmayan,
görüntüyü çizip ışın çizimi yapmayan ve ışın çizimi yapıp görüntü çizimi yapmayan cevaplar boş kategorisi
altında değerlendirilmiş ve bu cevaplara Şekil 1’de örnekler sunulmuştur.

(c)

(b)

(a)

Şekil 1. Boş kategorisinde değerlendirilen çizimlere ait örnekler; (a) Düzeneği çizip ışın çizimi yapmayan
(Ö11), (b) Görüntüyü çizip ışın çizimi yapmayan (Ö4), (c) Işın çizimi yapıp görüntü çizimi yapmayan (Ö2)
Her bir kategoride yer alan çizimler ve işaretlenen görüntü özellikleri için frekans ve yüzdelik değerleri
hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının çizimlerinden örnekler sunularak desteklenmiştir.
3. BULGULAR
Öğretmen adaylarının anlam çözümleme tablosundaki bölümlere verdikleri cevapların dağılımı Tablo
1’de sunulmuştur.
Birinci soru çukur aynanın odağıyla tepe noktası arasındaki cismin görüntüsüyle ilgilidir. Öğretmen
adaylarının sadece %07,32’lik kısım çizimi doğru yapmıştır. Bununla birlikte, öğretmen adaylarının %46,34’ü
görüntü çizimi yapamamıştır. Buna rağmen, çalışmaya katılan adayların %60,98’inin görüntünün durumunu,
%54,88’inin görüntünün türünü ve %57,32’sinin görüntünün boyunu doğru işaretledikleri görülmektedir.
Tablo 1. Öğretmen adaylarının sorulara verdikleri cevapların dağılımı
Görüntü çizimi**
Soru
1

f

D
6

Y
38

B
38

Görüntünün
durumu
Düz
Ters
50*
28

Görüntünün
türü
Gerçek
Sanal
35
45*

60,98
34,15
42,68
54,88
% 07,32 46,34 46,34
7
38
37
47*
31
32
48*
f
2
57,32
37,80
39,02
58,54
% 08,54 46,34 45,12
33
21
28
10
72*
54*
21
f
3
12,20
87,80
65,85
25,61
% 40,24 25,61 34,15
14
36
32
51*
20
20
54*
f
4
62,20
24,39
24,39
65,85
% 17,07 43,90 39,02
* bölümün doğru cevabını, ** D: Doğru, Y:Yanlış, B:Boş kategorilerini temsil etmektedir.
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Görüntünün boyu
Büyük
47*

Aynı
2

Küçük
23

Noktasal
7

57,32
39
47,56
22
26,83
18
21,95

02,44
7
08,54
10
12,20
8
09,76

28,05
24*
29,27
43*
52,44
32*
39,02

08,54
4
04,88
3
03,66
14
17,07
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Tablo 1’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının %46,34’ü yanlış görüntü çizimi yapmıştır. Öğretmen
adaylarının genellikle ışın çizimlerinde hata yaptıkları tespit edilmiştir. Ancak, bazı öğretmen adayları Şekil
2’de görüldüğü gibi) çukur ayna yerine farklı optik aletler kullandıkları için görüntü çizimi yapamamışlardır.

Şekil 2. Çukur ayna yerine kalın kenarlı mercek kullanıldığı durum (Ö41)

İkinci soru tümsek aynanın önünde F ile 2F uzaklıkları arasında yer alan cismin görüntüsüyle ilgilidir.
Tablo 1’e göre %08,54’lük kısım çizimi doğru yaparken, %45,12’lik kısım çizim yapmamıştır. Bu duruma
rağmen, çalışmaya katılan adayların %57,32’sinin görüntünün durumunu, %58,54’ünün görüntünün türünü ve
%29,27’sinin görüntünün boyunu doğru işaretledikleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının %46,34’ü yanlış
görüntü çizimi yapmıştır. Öğretmen adaylarının yanlış görüntü çizimlerinin optik alet kullanımı ile ilgili
hatalardan, görüntü çiziminde yapılan hatalardan ve aynaya mercek özelliklerinin atfedilmesinden kaynakladığı
görülmektedir. Şekil 3’den de görüldüğü gibi optik alet kullanımı ile ilgili yapılan hatalar incelendiğinde
öğretmen adaylarının özellikle tümsek aynada cismi nereye yerleştireceklerini bilemedikleri dikkat çekmektedir.

Şekil 3. Optik alet kullanımı ile ilgili yapılan hataları barındıran örnekler (Ö12, Ö42, Ö50)

Yanlış görüntü çizimlerinin kaynaklarından birisi de Şekil 4’teki gibi aynaya gönderilen ışınları
yansıtmadıkları ve ışınların kırılarak aynanın arkasına geçirilmesidir (örneğin, Ö29 kodlu adayın çizimi).

Şekil 4. Aynaya mercek özelliğinin atfedilmesi (Ö29)

Görüntü çiziminin yanlış yapılmasında çizim sürecinde öğretmen adaylarının görüntünün oluşacağı yeri
tespit edememesi (örneğin, Ö35) veya optik alete ait özel ışınların yanlış kullanılması (örneğin, Ö78) gibi
yapılan hatalarda bulunmaktadır (Şekil 5).

Şekil 5. Görüntü çiziminin yanlış yapılması ile ilgili örnekler (Ö35, Ö78)

Üçüncü soru ince kenarlı merceğe 2F uzaklığından daha uzaktaki cismin görüntüsüyle ilgilidir. Öğretmen
adaylarının %40,24’ü görüntü çizimini doğru yapmıştır. Çalışma grubunun %87,80’inin görüntünün durumunu,
%65,85’inin görüntünün türünü ve %52,44’ünün görüntünün boyu ile ilgili bölümleri doğru işaretledikleri
görülmektedir. Tablo 1’e göre öğretmen adaylarının %25,61’i ise görüntü çizimini yanlış yapmıştır. Yanlış
görüntü çizimlerinin kaynaklarından birisi Şekil 6’da görüldüğü gibi merceğe gönderilen ışınların kırılmaması
ve ışınların aynalardaki gibi yansıtılmasıdır (örneğin, Ö81 kodlu adayın çizimi).

Şekil 6. Merceğe ayna özelliğinin atfedilmesi (Ö81)
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Yanlış görüntü çizimlerinin kaynaklarından birisi de Şekil 7’de görüldüğü gibi görüntünün oluşacağı
yerin tespit edilememesi (örneğin, Ö82), eksik ışın kullanılarak çizim yapılması (örneğin, Ö36) ve asal eksenin
konumunun yanlış kullanılması (örneğin, Ö51) gibi hatalarda bulunmaktadır.

Şekil 7. Görüntü çiziminin yanlış yapılması ile ilgili örnekler (Ö82, Ö36, Ö51)

Dördüncü soru kalın kenarlı merceğin odağındaki cismin görüntüsüyle ilgilidir. Tablo 1’e göre öğretmen
adaylarının sadece %17,07’si doğru çizim yaparken, %39,02’si görüntü çizimi yapamamıştır. Buna rağmen,
%62,20’sinin görüntünün durumunu, %65,85’inin görüntünün türünü ve %39,02’sinin görüntünün boyu ile ilgili
bölümü doğru işaretledikleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının %43,90’ını görüntü çizimini yanlış yapmıştır.
Şekil 8’de görüldüğü gibi, yanlış görüntü çizimlerinde rastlanan hatalardan birisi merceğe gönderilen ışınların
kırılmayarak yansıtılmasıdır (örneğin, Ö17 kodlu adayın çizimi).

Şekil 8. Merceğe ayna özelliğinin atfedilmesi (Ö17)

Görüntü çiziminin yanlış yapılmasında çizim sürecinde öğretmen adaylarının eksik ışın kullanarak çizim
yapması (örneğin, Ö41) veya optik alete ait özel ışınların yanlış kullanması (örneğin, Ö42) gibi yapılan hatalara
Şekil 9’da örnekler verilmiştir.

(
Şekil 9. Görüntü çiziminin yanlış yapılması ile ilgili örnekler (Ö41, Ö42)

4. TARTIŞMA ve SONUÇ
İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ile yapılan çalışmalarda öğrencilerin görüntü kavramı ve
oluşumuna dair birçok kavram yanılgısına sahip oldukları belirtilmektedir (Kocakülah, 2006; Kocakülah ve
Demirci, 2010). Yapılan bu çalışma sonucunda ise öğretmen adaylarının görüntü çizimine dair bilimsel
bilgilerle uyumlu çizimler yapamadıkları belirlenmiştir. Yanlış görüntü çizimleri optik aletlerin yanlış
kullanımından, cisimden gönderilen ışınların hatalı olmasından / eksik ışın kullanımından ve aynaya mercek ya
da merceğe ayna özelliklerinin atfedilmesinden kaynaklandığı görülmektedir.
Öğretmen adayları merceklerde görüntü çiziminde aynalarda görüntü çizimine göre daha başarılı
olmuşlardır. Özellikle bu başarı kendini ince kenarlı mercekte göstermektedir. Bu durumu etkileyen bir sebep
olarak soruda verilen cismin yeri düşünülebilir. Ancak bu yeterli bir sebep olarak kabul edilemez çünkü her bir
soruda da ışın çizimlerinin doğru yapılmış olması doğru cevap için şart olarak aranmıştır. Bu durum öğrencilerin
özellikle ince kenarlı merceklerde ışın çizimini daha kolay yapabildiklerinin göstergesi olabilir.
Anlam çözümleme tablosunun görüntü çizimi ile ilgili bölümünde az sayıdaki adayın doğru çizim
yaptığı ve önemli sayıdaki adayın ise çizim yapamadığı görülmektedir. Ancak anlam çözümleme tablosundaki
görüntü özellikleriyle ilgili bölümünde ise öğretmen adaylarının daha doğru cevap oranı daha yüksektir. Bu
noktada, öğretmen adaylarının görüntü özelliklerini belirlemekte daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Bu durum,
öğretmen adaylarının görüntünün özelliklerini kullanılan optik alete ve cismin konumuna göre ezberlemiş
olabileceğine işaret edebilir. Özellikle eksik ışın kullanarak yapılan çizimde görüntü özelliklerinin doğru olması
bu duruma örnek olarak verilebilir.
Ayrıca öğretmen adaylarının görüntünün özellikleri bölümünde de merceklerde aynalara göre daha
başarılı olduğunu göstermektedir. Burada da tıpkı görüntü çiziminde olduğu gibi öğretmen adayları ince kenarlı
mercekte daha başarılı olmuştur. Bu durumda görüntünün özellikleri bölümündeki görüntü çizimine göre daha
üstün başarının sadece ezberlemeye bağlanamayacağının bir göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır.
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Anlam çözümleme tablosunun her iki bölümünde de öğretmen adaylarının merceklerde daha başarılı
olması konu sıralaması açısından önce aynaların sonra da merceklerin işlenmesi nedeniyle aynaların daha çok
pekişmiş olabileceği düşüncesine ters bir durum oluşturmaktadır.
Bütün bunlara ek olarak öğretmen adaylarının, optik aletlerin kullanımını anlayamaması ile birlikte
yansıma ve kırılma gibi ışık olayları hakkında yanılgılara sahip oldukları görülmektedir. Görüntü çizimi
yapılırken aynaya gelen ışının kırılması veya merceğe gelen ışının yansıması gibi çizimlerin kullanılması bu
durumu kanıtlar niteliktedir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak fen ve fizik dersi öğretim programının başarıya
ulaşabilmesi için görüntü ve görüntü çizimi gibi konuların öğretimi sırasında çeşitli yöntem ve tekniğin
kullanılması üzerinde çalışmalar yapılması önerilebilir. Özellikle görüntü çiziminde ışın çiziminin rolü üzerinde
durulmasında fayda vardır.
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THE USE OF ACTION RESEARCHES FOR DEVELOPING MULTICULTURALISM IN
THE PRIMARY EDUCATION
Docent, PhD Florina Shehu1, Docent, PhD Marieta Petrova2
Abstract
Multiculturalism in primary education is an important aspect of the education of the students and their subsequent actions
as citizens of modern societies. Researches and researching procedures should be used in order to achieve quality
development of multiculturalism in primary education. They will not only show the real situation and final results, but they
will also encourage the development of multiculturalism in primary education.
Every primary school has its own dynamics and unique characteristics during the realization of its mission and vision. In
fact, they characterized by a unique social surrounding, teachers (with different levels of professional development and
competencies) and students (with different cultural, social, family, and religious background).
The permanent use of action researches is necessary for a more successful and more objective treatment, approach and
promotion of the role of the primary education, according to the multicultural reality.
Keywords: action researches, use of action researches and procedures, multiculturalism in primary education .

Primary education as a compulsory nine year’s educational subsystem it’s characterized with range of
specificities in terms of the duration, nature of work, age of students, the established social, upbringing relations
which are more or less a reflection of the face of individuality, deliberate, incidence the group, intentionality and
the organized. In that context, in primary education multiculturalism is a reality that requires a permanent
treatment regardless of the set parameters of education and society itself. The access and attitudes towards
multiculturalism are developed from an early age, but in primary education they particularly encourage the
development of consciousness and behavior of the person to multiculturalism itself. This means that it includes
not only the students, but also the teachers, parents and other subjects related with the work in this specified
subsystem.
Unfolding achievement of primary education within of institutions called primary schools, the development of
multiculturalism is gaining more in importance and complexity. Any primary school are function in a given
environment, in a specific and dynamic community, with students from different cultural backgrounds and
surroundings, with different expectations and patterns of desirable behavior, with teachers with different
experiences, competencies, personalities, culture, expectations, etc., and all this with the striving to achieve the
set goals, standards, expectation from the subsystem itself and from the educational policy. This multifactor
element suggests not only the importance but also the complexity of the development of multiculturalism in the
primary school, and thus the primary education.
The development of multiculturalism in primary education, among other things is determined from the use and
application of action research. The reasons for this are many, primarily because of the nature, purpose and
process of the use of action research. The action research allows all subjects involved in educational activities to
enhance, evaluate and improve their own and existing practice. In addition they provide closer connection to the
real, existing community of subjects, entities that share the same space, who aspire to the same goals, have their
own interests and needs.

NOTION DETERMINATION OF THE ACTION RESEARCH
In notion determination of the action research one part of the authors define the same under notions, concepts
which they contain, i.e. action and research, viewing them as a blend of the two concepts. So, action research
actually represent "a combination of action and research" (Carson et al.1989), or "It is a natural way of action
and research at the same time" (Robert, 1997) ), it is "a process of continuous clarification (unfolding ) which by
definition never really ends "(Beinum & Beinum, 2001, p.13), precisely it is" approach to life based on the
experience and commitment, love and respect for the integrity of the individual and others. . . . . "(Reason,
1
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2001). In terms of multiculturalism action research in primary education are important because they represent
"research in which teachers practitioners try to understand some individuals, actions, policies and events that
complement their work environment to make professional decisions" (Patterson. L . & Shannon, P., 1993), that
the teacher "very likely can change and improve practice than to read that someone found in his teaching"
(Corey, 1953, p.70). Specifically. according to Milles action research "is any systematic inquiry conducted by
teachers, principals, school counselors, or other stakeholders in the teaching / learning to gather information
about how their particular school operate, how they teach, and how well students learn" (Milles, 2007, p. 7).
According to Hendricks, action research it is seen as "a series of steps in which the action researchers reflects,
acts, and evaluates (2006, p.9), specifically action research" is a type of inquiry that is preplanned, organized,
and can be shared with others "(Johnson, 2003, p.1.).

FEATURES AND STEPS OF ACTION RESEARCH IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF
MULTICULTURALISM IN PRIMARY EDUCATION
The characteristics of action research suggest of susceptibility of these research for development of
multiculturalism in primary education. Precisely, some of the features of action research are: 1) based on
specific lifestyle issues, problems of practice; 2) implementing from individuals (teachers, students, etc..) who
are direct participants in everyday practice; 3) high motivation of enforcement; 4) cooperation with other
stakeholders; 5) enriching experience; 6) dealing with issues of cultural diversity; 7) acceptance of reality with
all diversity; 8) entry of positive change; 9) opportunities for critical reflection on their own work and role;10)
the flexibility of the plan and the research process; 11) developing models to the study, improvement and
accession
issues
of
everyday
practice;
etc..
From these features, characteristics of the action research we can conclude that it enables the development of
multiculturalism in every primary school separately, according to their requirements, needs from their daily
work, and in accordance with established goals, mission and vision of the school itself. Therefore the
introduction of action research in the context of the development of multiculturalism in primary education is a
strong tool that presents:
1.
2.
3.
4.

Non-traditional form of enhancement, modification and evaluation of the daily practice;
Guiding and care for the participants themselves, not from outside researchers;
Focus on improving the social, cultural, environmental, upbringing and educational issues;
Create a research plan, a process according to the nature and needs of improvement and change.
The following are the basic steps of action research:









Setting initial, original idea of improvement or change (research problem);
Exploring (around or) the idea / question (what should I do; what evidence is there for it; what findings do
the others have; what experience do I have; etc.);
Planning survey (participants, timeline, techniques and tools for data collection, sources, etc.);
Implementation of research into practice (steps of action research);
Monitoring the effects (evaluation);
Reflection (again reviewing of research, review the results and effects; redefining the initial plan);
Reinsertion of initial set, original idea (if necessary redefines or modifies certain aspects, steps).

This understanding of the steps of the action research suggest the possibility of closer and better understanding
of the needs, issues, problems of everyday practice that significantly affect the development of multiculturalism
in primary education.
The second argument for the use the action research in the context of the development of multiculturalism in
primary education is the fact that it is used and applied triangulation, i.e. “using different methods in the study of
specific research problem” (Denzin, 1978). So the use of different research methods, theoretical assumption,
sources, techniques of data collection and researches, “it is a strategy that increases the scope, depth, complexity
. . . . . . of each study” (Denzin & Lincoln, 2005, p.5).
The third group of reasons for eligibility by applying action research in the context of the development of
multiculturalism in primary education is the fact that they represent a good tool for quality assurance in
education; factor for professional development of teachers; participation of teachers, students, parents, school
employees; bridge between qualitative and quantitative research methodology; unity and better understanding of
the community and established school culture.
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STRATEGIES FOR THE INTRODUCTION OF ACTION RESEARCH BY TEACHERS IN THE
CONTEXT OF DEVELOPING MULTICULTURALISM IN PRIMARY SCHOOL
Action research is a solid tool for the promotion and development of multiculturalism in primary education and
they can be used by various participants, also they can be from a different kind.
When we talk about the teacher according to our opinion the successful implementation of the action research
requires adherence to certain strategies which more or less affect the quality. Strategies by themselves do not
mean anything, nor does it once provided. They actually represent a kind of practical actions that contribute to
the reduction of inconsistencies in the application of action research in the context of the development of
multiculturalism in primary education. The basic strategy would be the following:














Working in small collaborative groups (preferably when the teacher has no experience of this type, as in the
case when it comes to common or similar issues or problems);
Clarify the initial, original idea (caution when fixing. Shall not exceed the framework of what can be
improved or changed and that is part of the practice);
Choosing research problem that is familiar and recognizable by teachers;
Willingness to flexibility and endurance through the entire process of action research;
Maintaining and focusing on the subject of research (not something secondary that is not related to the
research);
Respecting diversity and involving it ;
Long-term planning (opportunity for longer duration of action researches);
Application of quantitative and qualitative research methodologies;
Involving a relevant subjects (students, counselors, parents, etc. . . if their opinion and involvement is
important);
Planning a required frame (flexible according to need of the practice);
Taking into account the school context (issue arising from multiculturalism, cultural diversity, equality,
etc.);
Objectivity and equal access to the research and the data processing;
Keeping
account
of
the
experience
of
the
teacher
or
teachers.
SUMMARY

In everyday life of the school the use of action researches contributes to the strengthening of relations and roles
of teachers, students, parents, managers, advisors, etc. Their desire for understanding and acceptance of other
cultures is becoming easier, closer and more constant. It’s become a part of their personality that develops,
enriches and contributes to positive social interaction with others. In this context, teachers are the most important
partners for creating conditions for respect and development of a multicultural environment in primary
education.
The use of action researches to promote multiculturalism in primary education contributes to the better planning,
acknowledgment and overcoming of the difficulties and hurdles during the realization of the goals and principles
of multiculturalism. Action researches are a bridge between qualitative and quantitative researches.
They are closely connected to the micro-reality of every primary school. In these researches all of the members
of the primary school find themselves and make their contribution. Action researches allow multiculturalism to
thrive with uniqueness and dynamics, which meet the needs and requirements of the primary schools. The use of
action researches to develop multiculturalism in the primary schools adds to the role of the primary schools, the
realization of their pedagogical and social function.
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MAKEDONYA’DA TÜRKÇE EĞITIM
EDUCATION IN TURKISH IN MACEDONIA
Mahmut ÇELİK1, Yovanka DENKOVA2
Özet
Balkanların tam merkezinde yer alan Makedonya yemyeşil vadiler ve göllerle kaplı. Tarihi ve doğal güzellikleriyle tanınmış bir
ülkedir. Makedonya Cumhuriyeti çok etnik yapıya sahip bir devlettir. Makedonya Cumhuriyeti nüfusu 2.022.547 dir. Ülkede
Türklerin nüfüsü 77.959; dir.
Çalışmamız ağırlıklı Makedonya Türk Eğitimi hakkında ki tahriçesini incelemeye deyineceğiz. Makedonya’daki
Türkçe eğitim yüzyılardan beri var olduğunu çeşit kaynaklarda görebiliriz. Ancak Osmanlı Döneminden sonra, her yönden
asimile edilmeye çalışılan yada göçe zorlanan Makedonya Türkleri, Türkçe eğitim görmesini zorlaştırmışlardırlar.
Makedonya’nın Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde bulunduğu beş yüzyıl boyunca, Üsküplü şair Zâri’den tutan ta Çağdaş
Türk şiirine damgasını vuran Yahya Kemal Beyatlı’ya kadar birçok şair yetiştiren bu topraklarda, Balkan savaşlarıyla birlikte
Türklerin Susma noktasına geldiği söylenebilir. O dönem için aydınlatıcı bilgiler olarak Abdülhakim Hikmet Doğan’ın,
kuşkusuz, anadiliyle Türkçe olarak yazdığı okul kitaplarıdır. Bundan başka “Sabah Yıldızı Yahut Musavver Osmanlı Elifbası”
ile Birinci Dünya Savaşından sonra yayımladığı “I-IV Kısım Türkçe Dersleri ve I-III Kısım Din Dersleri” Külliyatları
Makedonya’daki Türk eğitiminde o dönem için ayrı bir değer taşır.
Türk hâkimiyeti sonrasında mevcut idarelerin Osmanlı döneminden kalan bazı okulları kendi politikalarına göre
tekrar faaliyete geçirdikleri görülür. 1884’te kurulmuş olan “Tefeyyüz İptidai” Okulunun 1919-20’de “Osman Cikiç”, 1910’da
kurulmuş olan “İttihat Terakki” Okulunun 1919’da “Vuk Karaciç” adıyla faaliyete geçirilmiştir.
Türk Aydınlarının da gayretleri ile 1944–45 eğitim-öğretim yılında Türkçe okulların açıldığı görülür. 1947 de
Üsküp’te öğretmen okulunun açılması, 1947 yılında Fetah Süleyman Pasiç ve Ferid Bayram tarafından ilk alfabe kitabını
yayınlanması gibi gelişmeler yaşandı. Ancak 1940’lı yıllarda Komünizmin etkin olduğu dönemde, Eğitime olumsuz yönde etki
eden bir diğer gelişme de 1950’lerde yaşanan göçlerdir. Makedonya’da Türklerin eğitiminde olumlu gelişmeler 1960 yıllarında
görülmeye başlıyor.
1963–64 öğretim yılında Üsküp Pedagoji Akademisi’nde, 1976–77 öğretim yılında Üsküp Filoloji Fakültesi’nde
Türk Dili Edebiyatı Bölümlerinin açılmasıdır. 1990 yıllarından sonra ise birçok lise ve meslek liseler Türkçe dilinde ders
yapılmaya başlıyor, dolayısıyla İştip’te 2008-09 yılında Türk Dili ve Edebiyat Bölümü, 2010 yılında Kalkandelen’de Şarkiyat
Bölümü açıldı.
Anahtar Kelimeler: Makedonya, Türkçe eğitim, okul,
Summary
Covered by green valley and lakes, Macedonia is a country located in the central Balkan Peninsula. It is a country known by
its historical and scenic beauties. Macedonia is a state with multiethnic structure. The population of Republic of Macedonia is
about 2.022.547 inhabitants. The number of Turkish people in Macedonia is about 77.959. inhabitants.
We will try to analyze the history of the education in Turkish in Macedonia. We could see the presents of education in
Turkish in Macedonia during many centuries. But after the period of Ottoman Empire, the Turkish people in Macedonia was
subject of assimilating, its education in Turkish became harder and it was forced to migrate to and forced to Macedonia. During
five centuries in the frontiers of Ottoman Empire, in Macedonia were born very popular poets such Zari and the most significant
poet of modern Turkish poetry, after the Balkan wars the Turkish people was forced to be silent. During that period
Abdülhakim Hikmet Dogan published school books in his mother tongue Turkish. Furthermore he has published the corpus
"Sabah Yıldızı Yahut Musavver Osmanlı Elif Bası" and after the First World War "I-IV Kısım Türkçe Dersleri ve I-III Din
Dersleri" were very important in that period.
After the Turkish period the actual administrative reactivated the schools from the Ottoman period. They renamed the
primary school "Tefeyyüz İptidai" founded in 1884 into "Osman Cikiç", the school "İttihat Terakki" founded in 1910 they
renamed it in 1919 into "Vuk Karaciç".
With the efforts of Turkish intellectuals during the school year 1944 - 1945 the Turkish schools in Macedonia reopened. In
1947 was opened the school of teachers, in the same 1947 Fetah Süleyman Paşiç and Ferid Bayram published the first book of
Turkish alphabet. In 1940 during the influence of the communism, another negative event was the migrations of Turkish people
from Macedonia in 1907. Positive events about the education in Turkish in Macedonia happened in 1960.
In the academic year 1963 - 1964 was opened the department of Turkish language and literature in the pedagogy academy in
Skopje and in academic year 1976 - 1977 in the Philology faculty in Skopje. In 1999 were opened high school and professional
high schools in Turkish language. In academic year 2008 - 2009 in the Faculty of Shtip was opened the department of Turkish
language and literature and finally in 2010 the oriental languages in the faculty of Tetovo.
Keywords: Macedonia, education in Turkish, school.
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GIRIŞ
Makedonya Türk eğitimi hakkında ki tahriçesini özetlerken daha sonra Makedonya’da ki Türk eğitimi
gören Türk öğrencilerin istatistik bilgiler sunmaya çalıştık. Makedonya’daki Türkçe eğitim yüzyılardan beri var
olduğunu çeşit kaynaklarda görebiliriz. Ancak Osmanlı döneminden sonra, her yönden asimile edilmeye çalışılan
yada göçe zorlanan Makedonya Türkleri, Türkçe eğitim görmesini zorlaştırmışlardırlar. Makedonya’nın Osmanlı
İmparatorluğu sınırları içinde bulunduğu beş yüzyıl boyunca, Üsküplü şair Zâri’den tutan ta Çağdaş Türk şiirine
damgasını vuran Yahya Kemal Beyatlı’ya kadar birçok şair yetiştiren bu topraklarda, Balkan savaşlarıyla birlikte
Türklerin Susma noktasına geldiği söylenebilir.3 O dönem için aydınlatıcı bilgiler olarak Abdülhakim Hikmet
Doğan’ın, kuşkusuz, anadiliyle Türkçe olarak yazdığı okul kitaplarıdır. Bundan başka “Sabah Yıldızı Yahut
Musavver Osmanlı Elifbası” ile Birinci Dünya Savaşından sonra yayımladığı “I-IV Kısım Türkçe Dersleri ve I-III
Kısım Din Dersleri” Külliyatları4 Makedonya’daki Türk eğitiminde o dönem için ayrı bir değer taşır.
Türk hâkimiyeti sonrasında mevcut idarelerin Osmanlı döneminden kalan bazı okulları kendi
politikalarına göre tekrar faaliyete geçirdikleri görülür. 1884’te kurulmuş olan “Tefeyyüz İptidai” Okulunun 191920’de “Osman Cikiç”, 1910’da kurulmuş olan “İttihat Terakki” Okulunun 1919’da “Vuk Karaciç” adıyla faaliyete
geçirilmiştir.
Türk Aydınlarının da gayretleri ile 1944–45 eğitim-öğretim yılında Türkçe okulların açıldığı görülür. 1947
de Üsküp’te öğretmen okulunun açılması, 1947 yılında Fetah Süleyman Pasiç ve Ferid Bayram tarafından ilk alfabe
kitabını yayınlanması gibi gelişmeler yaşandı. Ancak 1940’lı yıllarda Komünizmin etkin olduğu dönemde, Eğitime
olumsuz yönde etki eden bir diğer gelişme de 1950’lerde yaşanan göçlerdir. Makedonya’da Türklerin eğitiminde
olumlu gelişmeler 1960 yıllarında görülmeye başlıyor.
1963–64 öğretim yılında Üsküp Pedagoji Akademisi’nde, 1976–77 öğretim yılında Üsküp Filoloji
Fakültesi’nde Türk Dili Edebiyatı Bölümlerinin açılmasıdır. 1990 yıllarından sonra ise birçok lise ve meslek liseler
Türkçe dilinde ders yapılmaya başlıyor, dolayısıyla İştip’te 2008-09 yılında Türk Dili ve Edebiyat Bölümü, 2010
yılında Kalkandelen’de Şarkiyat Bölümü açıldı.
I.

Makedonya’da İlkokullarında Türk öğrenci Sayısı

Makedonya ilkokullarda Türkçe eğitim gören 2012/2013 Türk öğrencilerinin sayısı toplam 5815 olduğu tespit
edilmiştir5. Ancak, bazı öğrenciler yaşadıkları bölgelerde anadili Türkçe dilinde eğitim ilkokullarının bulunmayışı
yüzünden, eğitimlerini Makedonca veya Arnavutça devam etmek mecburiyetinde olan bine yakın bir rakam
gözükmektedir. Ne yazık ki bir okadar yaşadıkları dağlık bölgelerde okulların olamayışı Türk çocukları
eğtimlerinden maruz kalıyorlar. Bunların da sayısı malesef az değil. Makedonya’da ilkokullarda en yoğun Türkçe
eğitim gören öğrenci sayısı Batı Makedonya’nın Gostivar kenti ve yöresi köyleridir. Gostivar’ın üç ilkokulunda
Türkçe sınıflar vardır bunun yanısıra Vrapçişte, Aşağı ve Yukarı Banitsa ile Zdunye köylerinde de Türkçe sınıfları
vardır.
II.

Makedonya’da Lise ve Dengi Okullarda Türk öğrenci Sayısı

Makedonya’da 2008 yılından itibaren, lise düzeyindeki eğitimin mecburi olmasından sonra, Türkçe eğitim
gören Türk öğrencilerinin sayısında da belirgin bir artış olduğu görülmektedir. Böylelikle, liselerdeki hocalarımızın
sayısında da artışın mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Rakamların son yıllardaki artışı sevindirici olsa bile,
Makedonya lise ve dengi okullarında eğitim gören tüm Türk öğrencilerinin tümü Türkçe eğitimle malesef
kapsanmadığı görülmektedir. Çünkü, M.C. istatistik rakamlarına dayanarak, bugün kendilerini Türk olarak ifade
eden lise düzeyindeki öğrencilerimizin sayısı toplam 2458’tir. Halbuki, bunların sadece 1898’i Türkçe eğitim
alabiliyor. Bu da yüzdelik olarak %69’a tekabül etmektedir. Dolayısıyla, başta siyasilerimiz ve derneklerimiz olmak
üzere daha çok çalışarak ve Makedonya’nın muhtelif yerlerinde lise düzeyinde daha fazla sınıflar açarak bu %31’lik
açığımızı mümkün mertebede ve en kısa zamanda kapatmamız icab eder.
Makedonya lise ve dengi okullarında Türkçe eğitim gören Türk öğrencilerinin sayısı toplam 1898 olduğu
tespit edilmiştir. Ancak, bazı öğrenciler yaşadıkları bölgelerde anadili Türkçe dilinde eğitim veren lise ve dengi
okullarının bulunmayışı yüzünden, eğitimlerini Makedonca veya Arnavutça devam etmek mecburiyetinde olan 455
3

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, 7. Ankara, Yıl 1997, say 75.
Hasan Hamdi, Makedonya’da Türkçe eğitim ve Abdülhakim Hikmet Doğan, Üsküp, Yıl 1998, say 61.
5
http://www.stat.gov.mk/pdf/2014/2.1.14.26.pdf
4
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öğrencimiz ve özel liselerde – kolejlerde İngilizce eğitim gören 105 öğrenci dikkate alındığında, Makedonya
çapında lise ve dengi okullarda Türk öğrencilerinin toplam sayısı 2458 olarak gözükmektedir.
Makedonya’da 2008/2009 okuma yılından itibaren lise eğitiminin mecburi olması hasebiyle, Türk
öğrencilerinin sayısında son yıllarda bir atrış görülmektedir. Nitekim rakamlarda bu artışın önümüzdeki yıllarda
bariz bir şekilde artmasını ve ilkokullardaki öğrenci sayısına (7000 civarında) ulaşmasını bekliyoruz.
İlkokul ve Lise eğitimimizde en önemli sorunlardan biri, Türkçe ders kitaplarının basılmayışıdır. Bu
sorunu, eski kitapları kullanarak veya hocalarımız Makedonca kitapları Türkçe’ye tercüme ederek gidermeye
çalışıyorlar. Makedonya hükümeti Türkçe ders kitaplarının resmi olarak tercüme edilip yayınlanmasına mükellef
olmasına rağmen, bu önemli konuyu ve sorunu hala halletmiş değildir.
III.

Makedonya Üniversitelerinde Türk Asıllı Talebelerin Katılım Oranı

Makedonya’nın en tanınmış üniversitelerinde Türk talebelerinin rakamları. 2012/2013 okuma yılı baz
alındığında, bu okuma yılında kayıt yaptıran toplam Türk asıllı üniversite talebelereinin sayısı 1192 olduğunu tespit
ettik.
Makedonya’dan TCS ve YÖS aracılığıyla Türkiye Cumhuriyetinin değişik üniversitelerinde 50 cıvarında
kaydını yaptıran talebeler dahil edildiğinde, muhtelif üniversitelerde 2012/2013 okuma yılında kayıt yaptıran
Makedonya Türk talebelerinin toplam sayısı 1216’yı bulmaktadır.
Makedonya’da 5 devlet üniversitesi ve 13 vakıf ile özel üniversite olmak üzere toplam 18 üniversite
çalışmaktadır. Bunlardan, 9’sı Makedonca, 7’si İngilizce ve 2 üniversite ise Arnavutça eğitim yapmaktadır.
Makedonya Türklerinin çoktandır ihtiyaç duydukları Türkçe eğitim yapacak ve tüm Balkanlara hitap
edecek bir üniversitenin kurulmasını talep etmektedirler. Kurulmuş olacak olan bu üniversite sayesinde, Balkanlarda
Türkçenin yaşatılması, yaygınlaşması ve bir üniversite ile bilim dili olarak tescillenmesi yanısıra, Balkanlarda Türk
akademisyenlerinin yetiştirilmesinde çok büyük katkıda bulunacağı kanaatindeyiz. Bu vesileyle de bazı hayır
sevenlerin girişimiyle ve Makedonya Türk akademisyenlerin girişimiyle 2014/2015 okuma yıldan itibaren Gostivar
şehrinde “Viziyon” adıyla ilk Türk vakıf üniversitesi açılıyor, derslerin de tümü Türkçe yapılması öngörülmüştür.
Bu üniversitenin açılmasıyla başta eğitim ve kültür önemi yanısıra, Balkan coğrafyasındaki uluslararası stratejilerin
geliştirilmesinde (kurulması öngörülen Balkan Araştırma Merkezi’nin) de yardımcı olacağı kuşkusuzdur.
IV.

Makedonya’da Yüksek Lisans ve Doktora Ünvanına Sahip Olan Türklerin Sayısı

Makedonya’nın üç devlet üniversitesinden Türkoloji, Şarkiyat ve Eğitim-Türkçe öğretmenliği bölümleri
vardır. Üsküp “Aziz Kiril ve Metodiy” üniversitesinde Türk dili ve edebiyatı Bölümü ve Türkçe öğretmenliği (okul
öncesi ve sonrası), Kalkandelen Devlet üniversitesinde Şarkiyat Bölümü ve İştip “Gotse Delçev” üniversitesinde
Türk Dili ve Edebiyat Bölümleri bulunmaktadır.
Tüm bu bölümlerde öğrenim gören talebe sayısı binin üzerindedir ancak Türklerin yanısıra Makedon ve
Arnavutlar da bu bölümlerde öğrenim görmektedirler.
Makedonya’nın, Türkiye’nin ve dünyanın muhtelif üniversitelerinde yüksek lisans eğitimi alıp tamamlayan
Türk talebelerinin toplam sayısı 37’dir.
Makedonya’nın, Türkiye’nin ve dünyanın muhtelif üniversitelerinde yüksek lisans eğitimine hala devam
etmekte olan Türk talebelerinin toplam sayısı 36’dır.
Makedonya’nın, Türkiye’nin ve dünyanın muhtelif üniversitelerinde doktora eğitimine hala devam etmekte
olan Makedonya Türk talebelerinin toplam saıyısı 13’tür.
 Yüksek Lisans: Toplam 37
 Doktora: Toplam 29


(11 profesör, 4 doçent, 4 araştırma görevlisi)
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GASTRONOMİ EĞİTİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: SINIF DIŞI EĞİTİM
A NEW APPROACH AT GASTRONOMY EDUCATİON: OUTDOOR SCHOOL
EDUCATİON
Mehmet SARIOĞLAN1
Özet
Günümüz bilişim ve teknolojik gelişimin oldukça hızlandığı önemli bir küreselleşme süreci yaşamaktadır. Bu
süreçte bireylerin gelirlerinin ve boş zamanlarının artması evlerinin dışında yemek yeme alışkanlığını geliştirmiştir. Bu
gelişim yiyecek-içecek endüstrisinin önemli boyutlara ulaşmasına ve bu hizmeti nitelikli şekilde verebilecek bireylerin
eğitilmesi için Gastronomi eğitimi veren kurumların gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Gastronomi eğitimi oldukça önemli
gelişmeler kaydetmesine rağmen, bünyesinde nicel ve nitel çeşitli yaklaşımların geliştirilmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu
çalışmanın temel amacı gastronomi eğitimin de sınıf dışı eğitim olgusunun etkinliğini saptamaktır. Bunun için hem nicel
hem de nitel araştırma yöntemi karma desen olarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgular çerçevesinde gastronomi
eğitiminde sınıf dışı eğitim uygulamalarının olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gastronomi eğitimi, sınıf dışı eğitim
Abstract
In today's world,the globalization process is existed(subsisted) that information and technological
development which of are higly accelerated.Because of increasing of individuals' incomes and their free-time has
enlarged that this situation increased to get them eating habits at outside in this period.This development has provided to
reach important dimensions of food and bevarage industry and this service reveals necessity of gastronomy education
institutions which provides to train qualified individuals.Although,Gastronomy Education progresses quite important
developments,within the scope of Gastronomy Education needs the development of some quantitative and qualitative
approaches.The principle goal of this work is to determine fact of Outdoor School Education's efficiency.Thus,both
quantative and qualitative method of investigation is used as mixed pattern.As part of facts of acquired in Gastronomy
Education is determined(specified) that OSE implementation reveals positive feedbacks.
Key Words: Gastronomy education, outdoor school education.

GİRİŞ
Sınıfın dışında gerçekleştirilen her tür eğitimsel etkinliğe “Sınıf dışı eğitim (outdoor)” adı
verilmektedir. Sınıf dışı eğitim, bir tür algın eğitim ve aynı zamanda, örgün eğitimin tamamlayıcısı olarak kabul
edilmektedir (Berberoğlu, Uygun, 2013: 32; Berberoğlu, 2013). Öğrencilerin gelişiminde, sınıf dışı etkinlikler,
ders içi faaliyetler kadar önemlidir. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin formal öğretim süreci içerisinde
öğrendiklerini pekiştiren, bu öğrenmelerin yaşamla ilişkili olduğunu gösteren ve kuramsal öğrenmelerin
uygulamaya konulmasını sağlayan etkinliklerdir. Sınıf dışı etkinlikleri, formal öğretim etkinliklerinden ayrı veya
bağımsız düşünmek olanaklı değildir. Burada en önemli koşul, ders dışı etkinliklerin kontrollü, programlı ve
planlı bir şekilde yapılmasıdır (Köse, 2013: 336). Sınıf dışı etkinlikler oldukça karmaşık ve çok boyutlu
faktörleri içeren önemli bir süreçtir (Brookes, 2002). Bu alanda yapılmış çalışmalar incelendiğinde sınıf dışı
laboratuar etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarısını arttırmada etkili olduğu ifade edilebilir. Sınıf dışı
laboratuar eğitiminin sınıf içi eğitimle bütünleştirildiğinde daha etkili bir eğitim sağlandığı söylenebilir (Şahin
ve Yazgan, 2013: 115). Bu çerçevede sınıf dışı eğitimin sınıf içi etkinliklerle bütünleştirilmesi eğitimde etkinliği
arttırabilecektir (Davidson, 2001).

Sınıf dışı eğitim programının en önemli özelliği, sınıf içi kazanılan bilgi, beceri ve yetenekleri
pekiştirici bir işleve sahip olmasıdır (Phyllis, 1986). Sınıf dışı eğitimin etkin şekilde gerçekleştirilmesi
öğrencilerin kendilerine olan özgüveni arttırırken, gelecekte kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı
olabilecektir (Fjortoft, 2001). Sınıf dışı eğitimin amaçları bakış açısına ve öğrenme yaşantısının bağlamına göre
değişmektedir. Ancak genel olarak sınıf dışı eğitimin genel akış şeması aşağıdaki tabloda özetlenmektedir (Altın
ve Oruç, 2008).

1
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Şekil-1: Sınıf Dışı Eğitim Modeli
Öğrenen

İçinde

Belirlenmiş
Fiziksel
Çevre

7-15 kişiden oluşan,
grup bilincine,
özerklik, nesnellik,
bireysellik, çatışma
çözme, güven,
karşılıklılık vb.
özelliklerine sahip
küçük gruplar

Zıtlıkları
İçeren, tuhaf,
uyarıcı,
belirli
ve tarafsız

Güdülenmiş
ve
hazır

Belirlenmiş
Sosyal
Çevre

İçinde

Sunulur

Problem
Çözme
Görevleri
Takımı

Tüm öğrenme alanlarını
içermeli; organize
edilmiş, artan, ilerleyen
yada sınırlamalı özellikte;
somut ya da
tanımlanabilir;
yönetilebilir, çözülebilir
ya da ulaşılabilir;
sonuçlandırılabilir ve
değerli; bütünsel ve
tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.

Yaratılır

Uyum Sağlayıcı
Bir Uyumsuzluk
Durumu

Yenilme baş
etme, hoşlanma
vb. durumlarda
olası adaptasyon
becerilerini içerir.

Sağlar

Sağlar
Ustalık ya da
Yeterlilik

Denge durumuna
yeniden ulaşmak ve
uyumsuzluğun
üstesinden gelmek
amacıyla
kullanılacak.

Anlamın
Yeniden
Düzenlenmesi
Ve Yaşantının
Yönetilmesi

Öğrenen,
Yaşantıya
Ve
Öğrenmeye
Devam
Etmeye
Yöneltir.

Anlam, artmış öz
farkındalığı, öz
güveni, öz yeterliği,
aidiyet duygusunu vb.
yaşantının
yönetilmesi ise
tekrarlanan problem
çöme davranışlarını
içerir.

Kaynak: Goldenberg, 2002; Altın ve Oruç, 2008.
Sınıf dışı eğitimin temel özellikleri deneyime dayanması, öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesine
olanak sağlaması, tüm duyuları kullanmayı gerektirmesi, disiplinlerarası konulara odaklanması ve insanla doğal
ortam arasındaki ilişkileri konu edinmesi biçiminde sıralanabilir. Ayrıca sınıf dışı eğitim bilişsel, duyuşsal ve
devinişsel alanların tümünde gelişimi ve öğrenmeyi desteklemektedir (Çengelci, 2013: 1824). Bu destekleyici
faktörlerin gelişimine, uygulamalı alanlardaki öğretimin niteliğinin sağlanması açısından gereksinim
duyulmaktadır (Haug et al., 2010). Ayrıca sınıf dışı eğitim alanlarında doğru şekilde seçilmesi gerekmektedir.
Sınıf dışı eğitimin en çok uygulandığı alan olarak uygulamalı bilimlerin olduğu gözlenmektedir. Nitekim en çok
staj uygulaması yapılan alanlar uygulamalı eğitimdir. Bu bilimlerden biri de gastronomidir. Gastronomi,
bireylerin günlük yaşamlarında vazgeçemeyecekleri birincil unsur olan yiyecek-içecek faaliyetlerinin sistematik
bir şekilde düzenlenmesi sanatı olarak ifade edilebilir. Gastronomi eğitimi ise, bireyin günlük hayatta yaşamın
devamlılığının sağlanabilmesi için gerçekleştirilecek olan yiyecek-içecek faaliyetinin etkin şekilde uygulanması
amacıyla verilen eğitim olarak tanımlanabilir (Sarıoğlan, 2013).
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmada nitel ve nicel araştırmanın bir arada kullanıldığı karma desen kullanılmıştır. Karma
araştırma; tek bir çalışma ya da çalışmalar dizisindeki aynı temel olgulara ilişkin nitel ve nicel veriler toplamayı,
onları analiz etmeyi ve yorumlamayı içermesi nedeniyle tercih edilmiştir. Nicel veriler tek başına
kullanıldığında katılımcıların öznel dünyasını yakalamada yetersiz kalabildiği belirlenmiştir (Ekiz, 2003; Baş ve
Akturan, 2013; Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu nedenle, görüşmeler aracılığıyla öğretmen adaylarının
düşünceleri de alınmıştır. Görüşme soruları ile öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı konusunda ne
düşündüklerini belirlemek amaçlanmıştır.
Araştırmada çalışma grubu olarak, 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde yiyecek-içecek eğitimi veren
bir devlet üniversitesinin Turizm Fakültesi Gastronomi bölümü lisans programında pişirme teknikleri dersini
alan 23 ikinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında, çalışma grubunun sınıf içinde
almış olduğu pişirme teknikleri ile ilgili özyeterlik düzeylerini belirlemek için, özyeterlik ölçeği ile öğrencilerin
pişirme tekniklerine ilişkin görüşlerini ölçmek amacıyla açık uçlu dört sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme
formu kullanılmıştır. Toplanan nicel verilerin analizinde t-testi, aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde ve
frekans değerlerinden; nitel verilerin analizinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır.
BULGULAR VE YORUMLAR
Çalışmanın bu bölümünde gastronomi eğitimi alan öğrencilerin sınıf dışı eğitim almalarının akabinde
özyeterlilik düzeylerindeki değişimlerin ölçüsünü belirlemek amacıyla elde edilen verileri analizler ışığında
yorumlanacaktır. Çalışma grubunun demografik özellikleri aşağıdaki tabloda kısaca özetlenmiştir.
Tablo-1: Çalışma Grubu Demoğrafik Özellikleri
Demoğrafik Özellikler
Kız
Cinsiyet
Erkek
0-1,99
Akademik Başarı
2-2,99
3-3,49
3,50-4

f
9
14
2
11
7
3

%
39,13
60,87
8,71
47,82
30,43
13,04

Tablo-1 elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma grubunun erkek ağırlıklıdır. Ayrıca çalışma
grubunun akademik başarısının ortalama düzeylerde olduğu ifade edilebilir. Bu veriler doğrultusunda
öğrencilerin akademik olarak ortalama düzeylerde olmaları çalışmanın amacına ulaşmasındaki sapma
düşüreceği söylenebilir.
Çalışmada, araştırmaya katılan öğrencilere aynı anda pişirme teknikleri ile ilgili eğitimi ile ilgili sınıf
içi eğitimi verilmeden önce pişirme tekniklerine ilişkin özyeterlilik ölçümü yapılmış ve hemen akabinde eğitim
verilmiştir. Bu eğitiminden sonra öğrencilerin edindiği özyeterliliği belirlemek amacıyla pişirme tekniklerine
yönelik açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Bu sorular sonucunda pişirme teknikleri özyeterliliği ile ilgili
yetersizlikler tespit edilmiştir. Bu çerçevede öğrenciler zincir bir restoran işletmesine götürülerek iki saatlik bir
sınıf dışı eğitime tabii tutulmuştur. Sınıf dışı eğitimin akabinde pişirme teknikleri konusunda yapılan özyeterlilik
ölçümünde gereksinim duyulan yeteneklerin düzeyi belirlenmiştir. Bu çerçevede araştırmanın bulgularının bir
özeti olarak aşağıdaki süreç şeması oluşturulmuştur.
Tablo-2: Pişirme Teknikleri Sınıf İçi Eğitim Öncesinden Sınıf Dışı Eğitim Sonrasına Süreç
Şeması
Sınıf İçi Eğitim Öncesi Özyeterlilik Ölçüm Değerleri
Özyeterlilik Ölçümü Soru Yapısı
Kesinlikle
Yanlış
Konu ile
Yanlış
Cevap
İlgisiz
Cevap
Cevap
f
%
f
%
f
%
Pişirme Teknikleri Sayısı
Pişirme Tekniklerinin Özellikleri
Pişirme Tekniklerinin Kullanım Alanları
Pişirme Tekniklerinin Isı Düzeyleri

Doğruya
Yakın
Cevap
f
%

Kesinlikle
Doğru
Cevap
f
%

16

69,55

5

21,75

1

4,35

1

4,35

-

-

15

65,21

6

26,09

1

4,35

1

4,35

-

-

14

60,87

4

17,38

5

21,75

-

-

-

-

18

78,26

3

13,04

1

4,35

1

4,35

-

-
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Sınıf İçi Eğitim Sonrası (Sınıf Dışı Eğitim Öncesi) Özyeterlilik Ölçüm Değerleri
Özyeterlilik Ölçümü Soru Yapısı
Kesinlikle
Yanlış
Konu ile
Doğruya
Yanlış
Cevap
İlgisiz
Yakın
Cevap
Cevap
Cevap
f
%
f
%
f
%
f
%
Pişirme Teknikleri Sayısı
Pişirme Tekniklerinin Özellikleri
Pişirme Tekniklerinin Kullanım Alanları
Pişirme Tekniklerinin Isı Düzeyleri

1

4,35

1

4,35

3

13,04

2

8,71

16

69,55

1

4,35

1

4,35

4

17,38

2

8,71

15

65,21

3

13,04

1

4,35

3

13,04

3

13,04

13

56,53

2

8,71

2

8,71

-

-

12

52,15

7

30,43

Sınıf Dışı Eğitim Sonrası Özyeterlilik Ölçüm Değerleri
Özyeterlilik Ölçümü Soru Yapısı
Kesinlikle
Yanlış
Konu ile
Yanlış
Cevap
İlgisiz
Cevap
Cevap
f
%
f
%
f
%
Pişirme Teknikleri Sayısı
Pişirme Tekniklerinin Özellikleri
Pişirme Tekniklerinin Kullanım Alanları
Pişirme Tekniklerinin Isı Düzeyleri

Kesinlikle
Doğru
Cevap
f
%

Doğruya
Yakın
Cevap
f
%

Kesinlikle
Doğru
Cevap
f
%

-

-

1

4,35

-

-

2

8,71

20

86,94

1

4,35

1

4,35

-

-

2

8,71

19

82,59

-

-

1

4,35

1

4,35

2

8,71

19

82,59

1

4,35

1

4,35

3

13,04

2

8,71

16

69,55

Tablo-2’de görüldüğü üzere pişirme teknikleri ile ilgili olarak yapılan süreç şemasında, öğrenciler
öncelikle hiçbir eğitime tabii tutulmadan bilgi ölçümü yapılmış, daha sonra sınıf içi bilgi verilmiş ve akabinde
hemen sınıf dışı eğitime tabii tutulmuştur ve pişirme teknikleri ile ilgili bilgi ölçümleri yapılmıştır. Bu veriler
doğrultusunda, sınıf içi eğitim öncesi özyeterlilik ölçümünde öğrencilerin hiçbiri pişirme teknikleri ile ilgili
kesin doğru cevap verememiştir. Sınıf içi eğitim sonrası özyeterlilik ölçümünde anlamlı düzeyde olumlu yönde
artışlar gerçekleşmiştir. Ancak sınıf dışı eğitimden sonra öğrencilerin pişirme teknikleri ile ilgili bilgi düzeyleri
arzu edilen seviyelere yükselebilmiştir. Bu çerçevede ne kadar etkin sınıf için eğitim uygulanırsa uygulansın
sınıf dışı eğitimin vazgeçilmez bir gereklilik olduğu saptanmıştır.
SONUÇ
Sınıf dışı eğitimin gastronomi eğitimindeki önemine yönelik olarak yapılan bu araştırmada, sınıf dışı
eğitimin gastronomi eğitiminde kayda değer derecede önem arz eden bir gereklilik olduğu belirlenmiştir.
Araştırmada öğrencilerin sınıf içi eğitimlerinin akabinde pişirme teknikleri ile ilgili olarak yapılan özyeterlilik
ölçümünde arzu edilen bilgi ve yeteneklere tam ulaşamadıkları bu eksikliklerin sınıf dışı eğitimle tam olarak
gerçekleştirildiği saptanmıştır.
Araştırma sonucunda gastronomi eğitiminde sınıf içi eğitimi tamamlayıcı bir etken olarak sınıf dışı
eğitiminde uygulanması eğitimin etkinliğinin arttırabileceği ifade edilebilir. Bundan sonraki çalışmalarda sınıf
dışı eğitim uygulamasının, gastronomi eğitiminde vazgeçilmez unsurlar olan doğrama teknikleri, terminoloji,
mutfak kültürü gibi derslerde uygulanması önerilebilir.
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN NANO-TEKNOLOJİ VE UYGULAMA
ALANLARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
VOCATİONAL COLLEGE STUDENTS’ VİEWS ABOUT NANO-TECHNOLOGY AND ITS
APPLİCATİON İN THEİR FİELDS
1

Nazlı Ülker, 2Faik Özgür Karataş
ÖZET

Geçmişten günümüze hızla ilerleme gösteren nano-teknoloji, görüntüleme, ölçüm sistemleri, tıp, sanayi, inşaat gibi
sektörlerde yaygın uygulama alanları ile hayatımızda çeşitli kolaylıklar sağlayan bir alan olmuştur. Nanoteknolojinin
ülkemizdeki yerinin daha da güçleneceği, hayatımızın her alanında kullanılacağı düşünülmektedir. Nano-teknolojinin
uygulama alanlarının çok çeşitli olması ve yakın gelecekte kullanım alanlarının hızla artacak olması teknik eleman olarak
yetişen meslek yüksekokulu öğrencilerinin bu alan hakkında bilgi sahibi olmasını gerektirmektedir. Bu araştırmada, Batı
Karadeniz’de yer alan bir Meslek Yüksekokulda öğrenim görmekte olan öğrencilerin nano-teknoloji ve uygulama alanları
hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma örneklemini 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde Meslek
Yüksek Okulunda öğrenim görmekte olan Harita ve Kadastro Programı (N=30) ve İnşaat Teknolojisi Programı (N=30) 1.
sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 60 kişi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri nano-teknoloji ve uygulama alanları
hakkında açık-uçlu 8 sorudan oluşan bir anket yardımı ile elde edilmiştir. Öğrencilerin vermiş olduğu yanıtlar içerik
analizine tabi tutulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular, meslek yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı ve İnşaat
Teknolojisi Programında öğrenim görmekte olan öğrencilerin hızla gelişmekte olan nano-teknoloji hakkında nano-teknoloji
hakkındaki bilgi düzeylerinin düşük olduğu ve öğrencilerin alanları ile nano-teknolojinin uygulama alanlarını
ilişkilendiremedikleri sonucuna varılmıştır. Meslek yüksekokulu gibi sisteme teknik eleman yetiştiren bir okulda öğrenim
görmekte olan öğrencilerin nano-teknoloji hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması amacıyla uygulanabilecek çözüm
önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Nano-teknoloji, nano-teknoloji uygulama alanları, meslek yüksekokul öğrencileri
ABSTRACT
Nano-technology has progressed rapidly and its widespread applications have been utilized for last decade in various fields
including but not limited to digital imaging, measurement systems, health and pharmacy, construction, and material
science. Role of nano-technology will be considered to increase all over the world in general and in Turkey in particular.
Wide speared applications of nano-technology requires more skilled workforce in near future as its rapid growth in all
fields. Vocational college students who are trained as technical staff need to be competent about this new technology. The
purpose of this study is to investigate vocational college students’ views about nano-technology and its applications related
to their fields. The study was conducted with vocational college students who enrolled in construction (N=30) and landsurveying programs (N=30) at a university located in West Blacksea region of Turkey during the spring semester of 20132014. The participants’ views of nano-technology and its applications were obtained with a questionnaire that consists of
eight open-ended questions. The students’ responses were subjected to content analysis. The findings from the study
demonstrated the participants from construction and land-surveying programs have limited experience about nanotechnology. In another word, they cannot associate and identify the application of nano-technology in their fields.
Vocational college students which are trained to be technical staff are expected to be more educated about this topic. Thus,
it is suggested that vocational college students should be informed about the nano-technology and this should be linked
with their fields.
Keywords: Nano-technology, application of nano-technology, vocational college students

1.GİRİŞ
Son on yıldır hayatımızda yer alan nano-teknoloji adını sıklıkla duyurmaktadır (Whitesides, 2005).
Nano-teknolojinin yeni bir sanayi devrimine eş olabileceği bilim insanları tarafından da düşünülmektedir
(Metha, 2002). Sıklıkla adını duyduğumuz bu teknolojinin insanlığın üzerinde güçlü bir etkiye sahip olması
beklenmektedir (Balzani, 2005). Nano-teknoloji; nano-yapılar, nano-materyaller, atomik mühendislik, nanorobotlar, nano-teknolojinin endüstriyel alanda uygulamaları, nano-biyoteknoloji, nano-tıp, nano-teknolojideki
standartlar ile ilgili ana konuları içerisinde barındıran çok disiplinli bir alandır (Richter & Sadowski, 2011).
Malzemelerin ve uygulamaların özelliklerini önemli ölçüde geliştirme kapasitesine sahip olan nano-teknolojinin
ilişkili olduğu uygulama alanlarının başında inşaat, otomotiv, sağlık, tekstil, bilgi teknolojileri, mühendislik,
gıda ve elektronik gelmektedir. Nano-teknoloji ile ilişkili alanların çok olması hayatımızda çeşitli kolaylar
sunacak çeşitli ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Nano-teknoloji sayesinde yeni ürünler geliştirebilecek,
mevcut olanaklar önemli ölçüde iyileştirebilecektir. Yakın gelecekte nano-teknoloji sayesinde günümüzdeki
DVD’lere göre kapasitesi çok fazla olan ve yaklaşık bir milyon kadar film saklayabilen diskler yapılabilecek;
insan vücudunun içerisinde dışarıdan herhangi bir etken gerektirmeksizin hastalıklı dokuyu bulup tedavi
edebilecek nano-robotlar tasarlanabilecek; nano-hafızalar sayesinde insan beyni daha büyük bir hafızaya sahip
1
2
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olabilecek ve nano-parçacıklar sayesinde bir fabrika çevreyi daha az kirletecektir. Nanoteknoloji sayesinde çok
daha hafif ve çok daha dayanıklı malzemeler üretilebilecektir (URL-1).
Feynman’ın 1959 yılında malzeme ve cihazların moleküler boyutta üretilmesi üzerine yaptığı konuşma,
nano-teknolojinin temellerinin atılmasına örnek teşkil etmiştir. Feynman yaptığı bu konuşmada toplu iğnenin
başına bir ansiklopedide yer alan tüm bilgilerin yazılabilmesinin mümkün olduğunu, bunun için herhangi bir
fiziksel sınır olamayacağını belirtmiştir (URL-1). 1981 yılı taramalı tünelleme mikroskobunun geliştirilmesi
neticesinde nano-teknoloji ve uygulama alanları için bir dönüm noktası olmuştur. Bu keşfi yapan IBM
araştırmacıları 1986 yılında Nobel ödülü ile ödüllendirilmiştir (Beyhan, Candemir ve Karaata, 2012). Nanoteknoloji ve nano-ölçeklendirme bize yeni uygulamalar sağlamaktadır. Nano ölçekte nano-teknolojiyi
incelersek; nano-teknoloji mühendislik, görüntüleme, modelleme ve ölçme gibi bir çok konuyu kapsamaktadır.
Nano ne kadar küçük gibi bir soru sorulduğunda ise nano kavramını bir büyüklüğün “10-9” yani milyarda biri
olarak ifade edilebilir. Belirtildiği gibi nano kavramını bir büyüklük olarak hayal edebilmek oldukça zordur.
Nano kavramını bir büyüklük olarak daha iyi algılamak amacıyla;
 İnsan kırmızı kan hücresinin çapının 2,5 nm olması
 İnsan saç telinin kalınlığının 80.000 nm olması
 Bir kağıdın kalınlığının 100.000 nm olması örnek verilebilir (Birgisson et al., 2012).
Nano ölçekli malzemelerin öneminin artması sonucu nano-teknoloji hızla ilerleme kaydetmektedir.
Nano-teknoloji ile maddelerin nano ölçekli hallerinin alışılmışın dışında fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özellikler sergileyebileceği ileri sürülmektedir. Bazı nano yapılı malzemelerin boyutlarına göre daha değişik
manyetik özelliklerinin olduğu belirtilmektedir. Örneğin bu tip maddeler ısıyı veya elektriği daha iyi
iletebilmektedir ya da daha kolay reaktif hale gelip boyutuna göre yapısı ve rengi değişebilmektedir. Bir
malzemenin partikül büyüklüğü nano ölçekte değerlendirildiğinde erime noktası, manyetik özellikleri, ısı ve
elektrik iletkenliği ve kimyasal aktifliği değişmektedir. Altın parçacıklarını nano ölçekte incelediğimizde
partiküllerinin sarı olmadığını boyutu nedeniyle ışığa vermiş olduğu tepkilerin farklı olması sonucu rengini
kırmızı veya mor olduğunu görebiliriz (URL-1). Malzemelerin nano ölçekli yapılarında gösterdikleri özellikler
göz önünde bulundurulduğunda beyzbol sopaları, motosiklet kaskları, tenis raketleri ve otomobil tamponları gibi
malzemeler daha hafif, dayanıklı ve sert olarak üretilebilmektedir. Nano ölçek sayesinde kumaşlar
lekelenmeme, bakteri barındırmama ve kırışmama gibi özelliklere sahip olabilecek gözlük, kamera ve
pencereler nano yapılı ince bir film tabakası ile kaplanarak çizilmesi engellenebilecektir. Nano-teknolojideki
gelişmeler sonucu, gıda endüstrisinde karbondioksiti dışarıya kaçırmayan kola kutuları yapılabilecek ve bakteri
barındırmadan gıdalar saklanabilecek, kendi kendini temizleyen yapılar üretilebilecektir (URL-2). Nano
teknolojideki gelişmeler sayesinde giderek zorlaşan enerji talebi, güneş enerji panelleri sistemleri ile
karşılanabilecektir. Bunların yanı sıra nano-teknoloji sayesinde





Yüksek performans ve dayanıklılığa sahip çimento ve beton malzemeleri üretilecek,
Çimento üretimi esnasında enerji tasarrufu sağlanabilecek ve olumsuz durumlar ortadan kaldırılacak,
Nano-teknolojiye entegre olmuş akıllı beton malzemeleri üretilecek,
Mikro ve nano boyutta beton modelleme yapılacaktır (Birgisson et al., 2012).
Nano-teknolojinin inşaat sektöründe bu kadar uygulaması varken nano-teknoloji uygulamalarının inşaat
sektöründe pahalılığı nedeniyle kullanımı sınırlı kalmıştır. Nano-teknoloji ile binalarda verimlilik arttırılarak
CO2 salınımı düşürülecek, kendi enerjisini üreten, çevreye verdiği zararlı etkileri azalmış akıllı bina sistemleri
geliştirilecektir (Beyhan, Candemir ve Karaata, 2012). Bu gelişmeler bireylerin nano-teknoloji karşısında
duyarsız kalmamaya itecektir. Bu gelişmelerden üst düzeyde fayda ancak bu alanda bilimsel gelişmelere
kayıtsız kalamayacak bireyler yetiştirmekle sağlanacaktır.
Bu nedenlerden ötürü nano-teknoloji ile ilgili teşvik ve eğitimlere önem verilerek nano-teknoloji ilgi
çekici hale getirilmelidir. Nano-teknoloji alanında okur-yazar bireyler yetiştirilmelidir. Toplum nano-teknoloji
ile ilgili uygulamalara katılmalıdır. Nano-teknoloji konusunda politikalar geliştirilmeli ve bu konuda uzman bir
toplumun oluşması ve gelişmesi sağlanmalıdır. Bu teşvik ve araştırmalar yeni araştırmalara bir örnek teşkil
ederek yeni bir bakış açısı oluşturacaktır. Bir fırsat niteliğinde olan nano-teknoloji ile yakın gelecekte nanoteknoloji uygulamalarına duyarsız kalan ülkelerle bu fırsatı değerlendiren ülkeler arasındaki fark katlanarak
artacaktır. Nano-teknoloji ve uygulama alanları hakkındaki araştırmalara teşvik eden ülkelerin refah seviyesi ve
ekonomisi güçlenecektir. Bu güçlenme nano-teknoloji ve uygulama alanları hakkında bireylerin ve öğrencilerin
bilinçlendirilmesiyle ve uzman kadronun sağlanması ve teşvik edilmesiyle sağlanacaktır (URL-3).
Bu amaç doğrultusunda eğitim görmekte olan öğrencilerin nano-teknoloji hakkındaki görüşleri, bu
gelişmelere kayıtsız kalınmaması adına önem taşımaktadır. Eğitim almakta olan öğrenciler üzerinde yapılan
araştırmalar incelendiğinde gelişmekte olan bu alan ile ilgili öğrencilerin görüşlerinin sığ kaldığı görülmektedir.
Kathy mühendislik öğrencileri ile onların nano-teknoloji anlayışlarını belirlemek için gerçekleştirdiği çalışmada
öğrencilerin %5’inden azının nano-teknoloji ile ilgili bir şeyler öğrendiğini ortaya koymuştur (Kathy, 2009).
Karataş ve Ülker’in (2012) Kimya Bölümü ve Kimya Öğretmenliği öğrencilerinin nano-bilim ve teknoloji
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konularındaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirmiş oldukları çalışmada Fen Fakültesi Kimya
Bölümünde öğrenim görmekte olan öğrencilerin biraz daha iyi olmakla birlikte her iki programda da öğrenim
görmekte olan öğrencilerin nano-bilim ve teknoloji konuları ile ilgili kavramlar konusunda anlama seviyelerinin
oldukça düşük olduğunu belirlemişlerdir. Karataş ve Ülker (2012) aynı çalışmada öğrencilerin bilgilerini nanoteknoloji konularına yeterince transfer edemediklerini rapor etmişlerdir. Bu çalışmalar doğrultusunda benzer
çalışmalara ülkemizde de yer verilmesi ve genel bir durum tespiti yapılmasının bir sonraki aşamayı etkili
planlamak için önem taşıdığına inanılmaktadır.
2.AMAÇ
Bu çalışmanın temel amacı, Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı ve İnşaat Teknolojisi
Programında eğitim görmekte olan 1. sınıf öğrencilerin nano-teknoloji ve uygulama alanları ile ilgili görüşlerini
belirlemektir.
3. YÖNTEM
Çalışmanın amacı doğrultusunda, 2013-2014 akademik yılı bahar döneminde Batı Karadeniz Bölgesinde
yer alan bir üniversitenin Harita ve Kadastro Programında (N=30) ve İnşaat Teknolojisi Programında (N=30)
öğrenim gören toplam 60 öğrenciyle çalışma yürütülmüştür. Harita ve Kadastro Programı öğrencilerinin
seçilmesinin temel nedeni boyutlandırma çalışmaları ile yakın ilişkili bir programda okumaları ve ölçüm üzerine
derslerinin programlarında yer almasıdır. İnşaat Teknolojisi Programı öğrencilerinin seçilmesindeki esas neden
ise alanları ile nano-teknoloji uygulamalarının yakın ilişkili olmasıdır. Örneklem grubunda yer alan harita ve
kadastro programında öğrenim görmekte olan öğrencilerin arazi ölçümler ve mesleki hesaplamalar derslerini,
İnşaat Teknolojisi Programında öğrenim görmekte olan öğrenciler ise beton teknolojisi, yapı statiği ve yapı
malzemeleri gibi meslek ile ilgili dersleri almışlardır. Hem Harita Kadastro Programında hem de İnşaat
Teknolojisi Programında öğrenim görmekte olan öğrencilerin öğrenim görmekte oldukları bölümlere sayısal
puan türü ile yerleşmiş oldukları da göz önünde bulundurularak liseden itibaren nano-teknoloji kavramı
hakkında bilgi sahibi olabilecekleri göz önünde bulundurulmuştur. Örneklem grubuna açık-uçlu sekiz sorudan
oluşan bir anket uygulanmıştır. Öğrencilere uygulanan anketin Harita ve Kadastro Programında ve İnşaat
Teknolojisi Programında öğrenim görmekte olan öğrencilerden oluşan 10 kişilik bir örneklem grubuna pilot
uygulaması yapılarak eksik noktaları düzeltilip giderilmeye çalışılmıştır. Uygulanan ankette öğrencilerden nano
ve nano-teknoloji kavramından yola çıkarak alanları ile nano-teknolojiyi ilişkilendirmeleri beklenmiştir.
Anketten elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Anketler programlara göre tasnif edildikten
sonra her bir açık-uçlu anket sorusuna verilen cevaplar bir araya getirilmiştir. Böylece katılımcıların
görüşlerinin belirlenmesi için bir ön sınıflama yapılmıştır. Daha sonra her bir soruya verilen yanıtların benzerlik
ve farklılıklarına göre gruplandırılmasıyla kategoriler oluşturularak analiz tamamlanmıştır.
4.BULGULAR VE TARTIŞMA
Harita Kadastro ve İnşaat Teknolojisi Programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin anket
sorularına belirtmiş oldukları görüşler ve bu görüşlere dair her iki grup için belirlenmiş olan frekanslar
Tablo.1’de verilmiştir. Tablo.1’de görüldüğü üzere öğrencilere nano terimi hakkında görüşleri sorulduğunda her
iki grupta da öğrenim görmekte olan öğrencilerden bir kısmı “geleceğin teknolojisi-ileri teknoloji” gibi görüşler
ifade ederken diğer kısmı da “küçük yapılar, yunanca cüce, metrenin milyarda biri” gibi görüşler ileri
sürmüşlerdir. Öğrencilerin nano-teknoloji ile ilgili görüşlerine ise “teknolojinin bugünkü hali, gelişmiş hali,
teknolojik aletler, her şeyin en küçüğü ile alakalı çalışmalar, maddenin en küçük parçalara ayrılması” cevapları
örnek verilebilir. Tabloda görüldüğü üzere öğrencilerin nano-yapılar hakkındaki görüşleri ise “gözle
görülemeyecek kadar küçük yapı, gelişen atomik yapılar, nano-teknolojik aletler, ışınlı makinalar, küçültme,
jeneratör şeklindedir.” Öğrencilerin nano-teknolojinin uygulama alanları ile ilgili belirtmiş oldukları görüşler
ise “giyim, dekorasyon, tıp, sanayi, boya, ilaç, fizik, bilişim ,su geçirmez elbise” şeklindedir. Öğrenciler nanoteknolojinin alan ile ilgili uygulamalarına ise aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere “hayatı kolaylaştıracak aletler,
ölçüm aletlerinin geliştirilmesi, bilgisayarda çözümlemede, 3D çizimleri, kendini temizleyen nano boyalar”
şeklinde görüşler ileri sürmüşlerdir. Öğrenciler nano-teknolojinin alan ile ilgili uygulamalarının faydalarına ise
“alan ile ilgili kolaylık sağlar, uzun ömürlü, kullanışlı ucuz maliyetli yapılar, hızlı çalışmayı sağlaması, çizim
programlarında fayda sağlaması” şeklinde görüşler bildirmişlerdir. Öğrenciler nano-teknolojinin zararları
hakkında görüşlerini vardır şeklinde ifade ederken, nano-teknolojinin alan ile ilgili gelecekteki uygulamaları
hakkındaki görüşlerini “tek araçla uygulama yapma imkanı, hızlı ve görülmeyen noktaları çizme, binaların
kolay tasarlanması, inşatta uygun maliyette yapılar, dış cephe kaplamaları, ölçüler basit hale gelir, daha hızlı
olmamızı sağlar, alan ile ilgili işe yarar.” şeklinde görüşler belirtmişlerdir.
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Tablo.1 Anket Sorularına Öğrencilerin Belirtmiş Oldukları Görüşler ve Frekansları
Kategoriler

Görüşler

Programlar ve Frekanslar
Harita ve Kadastro
İnşaat Teknolojisi
Programı
Programı

Geleceğin teknolojisi-İleri teknoloji

16

15

Küçük yapılar

7

7

Yunanca cüce, metrenin milyarda biri

-

5

20

20

5

4

6

6

7

13

15

19

-

1

2
1
3

4
4

Daha uzun ömürlü, kullanışlı ucuz maliyetli
yapılar,

-

5

Alanda iş yapmayla ile ilgili kolaylık sağlar,
hızlı çalışmayı sağlaması, çizim
programlarında fayda sağlaması

1

3

Nano-teknolojinin alan ile ilgili
uygulamalarının zararları

Teknolojinin getirmiş olduğu zararları
vardır

4

4

Nano-teknolojinin alan ile ilgili
gelecekteki uygulamaları

Tek araçla uygulama yapma imkanı, hızlı ve
görülmeyen noktaları çizme, binaların kolay
tasarlanması, uygun maliyetli yapılar, dış
cephe kaplamaları
Ölçüler basit hale gelir, daha hızlı olmamızı
sağlar, alan ile ilgili işe yarar

-

6

4

-

Nano terimi

Nano-teknoloji

Nano-yapılar

Gelişmiş ileri teknoloji (Uzay teknolojisi,
son teknoloji, teknolojik aletler)
Her şeyin en küçüğü ile alakalı çalışma
(Maddenin en küçük parçalara ayrılması,
mikro-teknoloji, küçük, ufak aletler)
Gözle görülemeyecek kadar küçük yapılar
(Küçültme, atomik yapılar, küçük fakat
fazla iş yapan sistemler)
Diğer yapılar (Jeneratörler, nükleer
santraller, sağlam yapılar, giysi, robot,
nano-teknolojik aletler, ışınlı makinalar)

Nano-teknolojinin uygulama alanları

Tekstil, sağlık, askeri, bilişim

Nano-teknolojinin alan ile ilgili
uygulamaları

Kendini temizleyen boyalar nano boyalar,
kaplamalar,
Bilgisayarda çözümlemede, 3D çizimleri
Ölçüm aletlerinin geliştirilmesi
Hayatı kolaylaştıracak aletler

Nano-teknolojinin alan ile ilgili
uygulamalarının faydaları

Öğrencilerin ankette yer alan sorular için belirttikleri görüşler göz önünde bulundurulduğunda
öğrencilerin tam olmasa da büyük bir kısmı nano kavramı ile ilgili görüşler belirtmişlerdir. Her iki gruptaki
öğrencilerin de yaklaşık %50’si görüşlerini nano yapıların sadece küçük olduğunu ifade ederek belirtmişlerdir.
İnşaat Teknolojisi Programında yer alan öğrencilerin ise yaklaşık %17’si yunanca “cüce” şeklinde görüşlerini
bildirmişlerdir. Öğrencilerin büyük bir kısmı nano kavramını büyüklük olarak ifade edememişlerdir.
Öğrencilerden nano-teknoloji hakkında görüşlerini ifade etmeleri istendiğinde ise her iki grupta da yer alan
öğrencilerin büyük bir kısmı nano-teknoloji hakkındaki görüşlerini gelişmiş ileri teknoloji, uzay teknolojisi veya
son teknoloji olarak ifade etmişlerdir. Öğrencilerin bir kısmı ise nano-teknoloji denildiğinde akıllarına mikroteknoloji ve küçük yapılar geldiğini ileri sürmüşlerdir. Görüşlerini net bir şekilde açıklamamışlardır.
Öğrencilerden nano-yapılar hakkında görüşlerini ifade etmeleri istendiğinde, öğrencilerin yaklaşık
%20’si nano-yapıların küçük yapılar, gözle görülemeyecek yapılar olduğunu ileri sürmüşlerdir. Öğrencilerin
büyük bir kısmı ise nano-yapılara giysi ve robotları örnek vermişlerdir.
Öğrencilerden nano-teknolojinin uygulama alanlarına örnekler vererek açıklama getirmeleri istenmiş her
iki grupta yer alan öğrencilerin yaklaşık yarısı bu konu hakkındaki görüşlerini ilaç, fizik, bilişim, giyim şeklinde
örnekler vermişlerdir. Hem harita ve kadastro programı hem de inşaat teknolojisi programında öğrenim
görmekte olan öğrenciler nano-teknolojinin uygulama alanlarına yeterince açıklayıcı ve betimleyici cevaplar
verememişlerdir.
Öğrencilerden nano-teknolojinin alan ile ilgili uygulamalarının neler olabileceği hakkında görüşlerini
belirtmeleri istendiğinde ise İnşaat Teknolojisi Programında öğrenim görmekte olan sadece bir öğrenci kendini
temizleyen boyalar örneğini vermiştir. Harita ve Kadastro Programında öğrenim görmekte olan öğrencilerin ise
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sayıca çok azı 3D çizimler, ölçüm aletlerinin geliştirilmesi gibi cevaplar vermişlerdir. Öğrencilerden sayıca çok
azı kendini temizleyen boyalar örneğini vermiş ve her iki grupta öğrenim görmekte olan öğrencilerden
açıklayıcı bir cevap ileri sürülmemiştir.
Öğrencilerden ankette nano-teknolojinin alan ile ilgili uygulamalarının fayda ve zararlarının neler
olabileceği hakkında görüş belirtmeleri istenmiş, İnşaat Teknolojisi Programında öğrenim görmekte olan
öğrencilerden bazıları alanları ile ilgili uygulamalarının faydaları olarak kabul edilebilecek uzun ömürlü, ucuz
maliyetli yapılar gibi cevaplar vermişlerdir. Yine aynı bölümde öğrenim görmekte olan öğrencilerin büyük bir
kısmı ise soruyu boş bırakmışlardır ya da cevabı bilmediklerini ifade etmişlerdir. Ulusal yazılı ve görsel
medyada sıklıkla gündeme gelen nano-teknolojinin uzun ömürlü ve dayanıklı yapılar oluşturulmasına imkan
verdiği haberleri hakkında dahi öğrencilerin çok azının fikir belirtebildikleri görülmektedir. Harita ve Kadastro
Programında öğrenim görmekte olan öğrencilerin ise neredeyse tamamına yakını soru hakkında bir fikir
belirtememişlerdir ya da soruya cevap vermeyerek boş bırakmışlardır. Nano-teknolojinin alan ile ilgili
uygulamalarının zararları konusunda ise öğrencilerin tamamına yakınının görüş belirtemedikleri görülmüştür.
Öğrencilerden gelecekte nano-teknolojinin uygulama alanlarının neler olabileceği sorusu yöneltilmiştir.
Hem İnşaat Teknolojisi hem de Harita ve Kadastro Programında öğrenim görmekte olan öğrenciler daha önceki
sorulara vermiş oldukları cevaplardan farklı bir görüş ileri süremezken, her iki programda da öğrenim görmekte
olan öğrencilerden yarısından fazlası soruya cevap verememişlerdir ya da bilmediklerini ifade etmişlerdir.
5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada Batı Karadeniz’de yer alan bir Meslek Yüksek Okulunda Harita ve Kadastro ve İnşaat
Teknolojisi Programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin nano-teknoloji ve uygulama alanları ile ilgili
görüşleri incelenmiştir. Çalışma sonucuna göre hem Harita ve Kadastro programına hem de İnşaat Teknolojisi
programına devam eden öğrencilerin nano-teknoloji ve uygulama alanları hakkında yeterli görüş ifade
edemedikleri belirlenmiştir. Harita ve Kadastro Programı gibi boyutlandırma ve ölçek çalışmaları ile yakından
ilgili bir programda öğrenim görmekte olan öğrencilerin nano terimini boyut olarak dahi düşünüp, bu konuda
görüş ifade edemedikleri ve öğrencilerin büyük bir kısmının da nano-teknoloji ile alanlarındaki uygulamalarını
ilişkilendiremedikleri görülmüştür. Bu programda öğrenim görmekte olan öğrencilerin ölçüm ile ilgili ve lisede
sayısal ağırlıklı dersler almalarına rağmen nano kavramını büyüklük olarak dahi ifade edemedikleri
görülmüştür. Nano-teknolojinin kameraları ve mercekleri çizilmeye karşı koruyan ve bir çok aleti daha küçük
boyuta indirip hafif olmalarını sağlayacak olmasına rağmen çoğu öğrencinin bunlarla ilgili fikir belirtemedikleri
görülmüştür. Yine çalışmadan elde edilen bulgular incelendiğinde İnşaat Teknolojisi gibi nano-teknolojinin
uygulama alanları ile yakından ilişkili bir programda öğrenim görmekte olan öğrencilerin sadece küçük bir
kısmı alanları ile nano-teknolojiyi ilişkilendirebilmişlerdir. Alanlarında en sık duyulan örnekleri dahi
belirtemedikleri görülmüştür.
Çalışmanın bulguları incelendiğinde her iki programda da öğrenim gören öğrencilerin anket soruları
hakkında görüş ifade etmekte güçlük çektikleri, giderek önemi artan ve sık sık uygulama alanları ile ilgili
haberler gündeme gelen bir alan olan nano-teknoloji ile alan uygulamalarını ilişkilendiremedikleri
görülmektedir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde Harita ve Kadastro Programı ve İnşaat Teknolojisi
Programında öğrenim görmekte olan öğrencilerin nano-teknoloji ve uygulama alanları ile ilgili görüş
geliştirebilmeleri ve bu alan ile ilgili farkındalık sağlanması amacıyla bazı önerilerde bulunulmuştur:
 Lise öğretim programlarında nano-teknoloji ile yakın alakalı olabilecek kimya dersi içeriğine nanoteknoloji ile alakalı konular eklenmesi öğrencilerin bu alanda farkındalıklarının daha erken dönemlerden
itibaren arttırılmasını sağlayabilir.
 Meslek Yüksekokulu gibi teknik eleman yetiştirmekte olan ve nano-teknolojinin alanlarında
uygulamalarının çok fazla olduğu programlarda öğrenim görmekte olan öğrenciler için nano-teknoloji ve
özellikle alanda kolaylık sağlayacak uygulamalar hakkında ders içeriği konulması önerilmektedir.
 Gelişmekte olan nano-teknoloji ve pratik uygulama alanları ile ilgili okullarda ve üniversitelerde
eğitimler düzenlenmesi ve öğrencilerin bu alanlara yönlendirilmesi önerilmektedir.
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ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DÖRTGENLERİ SINIFLANDIRMA
KONUSUNDAKİ BECERİLERİNİN UZAMSAL YETENEKLERİ AÇISINDAN
İNCELENMESİ
ANALYZİNG THE MİDDLE SCHOOL 7TH GRADE STUDENTS’ QUADRİLATERAL
CLASSİFİCATİON SKİLLS İN TERMS OF THEİR SPATİAL ABİLİTY
Merve Koçyiğit1
Özet
Geometri, matematiğin ve uzamsal düşünmenin temelini oluşturan, günlük hayatta hemen her şeyde görebileceğimiz bir
bilim dalıdır. Dörtgenler, geometrinin temel taşı olduğundan, öğrencilerin dörtgenleri tanıması, oluşturması ve muhakeme
edebilmesi oldukça önemlidir. Uzamsal yetenek ise nesneler arasındaki uzaysal ilişkileri anlayabilme kapasitesi olarak
tanımlanabilir. Bu araştırma, ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin dörtgenleri sınıflandırma konusundaki becerilenin uzamsal
yetenekleri açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan bir
ortaokulda7.sınıfına devam eden toplam 3 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri nitel araştırma
yöntemlerinden biri olan klinik görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Araştırma sonucunda, ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin
Duval’in geometrik bilişsel boyutlarından sadece görselleştirme sürecinde başarılı oldukları, yapı ve muhakeme
süreçlerinde yeterli olmadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin matematik dersi başarı düzeyleri ile dörtgenleri
sınıflandırma düzeyleri arasında bir ilişki olduğu da belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: dörtgenleri sınıflandırma, geometri, uzamsal yetenek
Abstract
Geometry is a science that forms the basis of math and spatial thinking, almost can be seen everything in daily life. Since
quadrilaterals are a cornerstone of geometry, recognizing, creating and reasoning of students is very important. What is
more, spatial ability is the capacity to understand and remember the spatial relations among objects. This research is
conducted on analyzing the middle school 7th grade students’ quadrilateral classification skills in terms of their spatial
ability. This research carried out in a district of Ankara which is Altındağ, it was performed ona total of 3students who are
in 7th grade in a middle school. One of qualitative research methods research data were collected through clinical
interviews. As a result, students succeed the only geometric cognitive dimension of Duval which is visualisation process,
the structure and reasoning process have not been found to be sufficient. Additionally, it is determined that there is a
relationship between the mathematics achievement level and level of classification quadrilateral.
Keywords:,classification of quadrilateral, geometry, spatial ability

1.

GİRİŞ

Geometri basitçe matematiğin nokta, doğru, şekiller ve uzayla ilgilenen kısmı olarak tanımlanabilir. Günlük
yaşamın her alanında, üretimde, sanatta, bilim ve teknolojide sıkça kullanılır. Baykul’a göre geometri
öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine katkıda bulunması, matematiğin diğer konularının
öğretiminde yardımcı olması, matematiğin günlük yaşamda kullanılan önemli bir kısmı olması, bilim ve sanatta
kullanılması, öğrencilerin içinde yaşadıkları dünyayı daha yakından tanımalarına yardımcı olması gibi
nedenlerden ötürü ilköğretimden beri öğretim programları içerisinde yer almaktadır (2002). Aslında geometri,
matematiğin uzamsal ilişkiler ile ilgilenen bir parçasıdır.
Uzamsal yetenek üç boyutlu nesneler arasındaki ilişkileri anlama ve hatırlama kapasitesi olarak tanımlanabilir.
Lohman (1993’den, akt.Turğut ve Yılmaz, 2012) uzamsal yeteneğin, görsel bir imgeyi meydana getirebilme, bir
şekli devam ettirebilme, yeniden düzenleme ve başka bir şekle dönüştürebilme olarak tanımlanabileceğini ifade
etmiştir. Turğut ise, uzamsal düşünmeyi nesneleri ve karşılaşılan durumu görsel olarak zihinde yaratma becerisi
olup; bireyin problem çözerken açıklayıcı şekiller çizmesini, sözel problemler verildiğinde verileri zihninde
organize etmesini, tablo ve grafik oluşturmasını, geometrik şekilleri akılda daha iyi tutmasını ve aralarındaki
ilişkileri daha iyi kavranmasını desteklemektedir (2007), şeklinde açıklamıştır.
Çocukların uzamsal ilişkilere dair akıl yürütme ve görselleştirme becerileri, geometrinin önemli bileşenlerinden
birisidir (NCTM, 2000). Uzamsal yeteneğin öğretimle birlikte geliştirilebileceği bir kısım eğitimciler tarafından
savunulmaktadır. Örnek olarak Ben-Chaim, ve ark. (1988) tarafından yapılan çalışmada 5. ve 8. Sınıf
öğrencilerine yapılan öğretim programı sonucunda öğrencilerin uzamsal görselleştirme becerilerinde anlamlı
artışlar gözlenmiştir.
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Duval geometri öğrenmenin bilişsel boyutları üzerinde birçok çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların sonucunda
geometri öğrenmenin 3 tip bilişsel boyutu olduğunu belirtmiştir. Bunlar; görselleştirme, yapı ve muhakeme
boyutlarıdır. Jones’a göre (1998), bu kavramların tanımları aşağıda verilmiştir.
o
o
o

Görselleştirme süreci: Örneğin bir geometrik ifade, ya da karmaşık geometrik durumun sezgisel
keşfinin görsel temsil
Yapı süreci: Araç-gereçleri kullanım
Muhakeme süreci: Bilginin genişletilmesi için, bir ispat ya da açıklama için söylemsel süreç.

Figür 1’de her bir ok bilişsel süreçte bir türün herhangi bir geometrik faaliyette başka türü desteklediğini
temsil etmektedir. Figürde belirtildiği üzere görselleştirmeden muhakemeye giden ok kesikli şekilde
verilmiştir. Bunun nedeni ise görselleştirmenin hemen her durumda muhakeme becerisini destekler nitelikte
olmayışıdır. Dairesel ok ise muhakeme becerisinin yapı ve görselleştirmeden bağımsız olarak
gelişebileceğini göstermektedir.
Bu teorinin eğitimcilere verdiği öneriler aşağıda sıralanmıştır:




Bilişsel sürecin üç farklı boyutu birbirinden bağımsız olarak geliştirilmelidir.
Görselleştirme süreci ile muhakeme süreci arasındaki farkın müfredatta yer alması için çalışılmalıdır.
Bu üç bilişsel sürecin koordinasyonu ancak farklılaşmalar sağlanırsa gerçekleşebilir.

Ülkemizde yapılan araştırmalar incelendiğinde dörtgenlerin uzamsal çerçeve içerisinde sınıflandırılması
konusuna rastlanmamıştır. Ancak 2013 yılında yenilenen ortaokul matematik programında her sınıf seviyesinde
uzamsal düşünmeye ve özellikle problem çözme becerilerine daha çok yer verildiği görülmektedir. Bu nedenle
ortaokul öğrencilerinin dörtgenleri sınıflandırma konusunda ne düzeyde olduklarının belirlenmesi bu
araştırmanın ana sorununu oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilecek bulguların daha sonra yapılacak
araştırmalara yol göstereceğine inanılmaktadır.
1.1. Amaç
Bu araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin dörtgenleri sınıflandırma konusundaki düzeyleri Duval’ın teorisine göre
hangi düzeydedir?
2. Öğrencilerin matematik dersindeki başarı düzeyleri ile dörtgenleri sınıflandırma konusundaki geometrik
düşünce düzeyleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
2.

YÖNTEM

Verilerin toplanması, çözümlenmesi ve yorumlanmasında, özellik matematik eğitiminde sıklıkla kullanılan, nitel
araştırma yöntemlerinden klinik görüşme tekniği kullanılmıştır. Klinik görüşme ilk kez Piaget tarafından
kullanılmıştır.
Bu araştırmada öğrencilerin dörtgenleri sınıflandırma konusundaki uzamsal olarak düşünce düzeylerini
belirlemede, öğrencilerin geometrik şekilleri tanıma, tanımlama ve muhakeme edebilmeye ilişkin bilgi yapılarını
ve bilişsel süreçlerini ortaya çıkarmak amacıyla klinik görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada yer alan
katılımcılar, ortam, veri toplama aracı, verilerin analizi ve yorumlanması aşağıda açıklanmıştır.
2.1. Katılımcılar
Araştırmanın uygulama boyutu, 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde ortaokul 7. sınıfa devam eden, amaçlı
örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemeye göre seçilmiş, toplam3 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu
araştırmada, öğrencilerin seçilmesinde iki ölçüt temel alınmıştır:



Öğrencilerin 7. sınıfta okuyor olması.
Öğrencilerin yüksek, orta ve düşük başarı seviyelerine sahip olmaları.
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2.2. Ortam
Araştırma Ankara merkez ilçelerinden biri olan Altındağ’da orta sosyo-ekonomik düzeyde yer alan bir
ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, öğrencilerin kendilerini rahat hissedebildikleri sessiz bir ortam olan
okulun görsel sanatlar odasında yapılmıştır. Araştırmada kullanılan video kamera, öğrencileri, öğrencilerin
yaptıkları tüm etkinlikleri ve görüşmeciyi görüntüleyebilecek şekilde sabitlenmiştir.
2.3. Veri Toplama Aracı
Verilerin toplanmasında ortaokul matematik dersi öğretim programında, geometri öğrenme alanında yer
dörtgenler alt öğrenme alanının kazanımları dikkate alınarak, Duval’in teorisindeki 3 farklı süreci de içeren 6
soru bulunan çalışma yaprakları hazırlanmıştır.
3. BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde, araştırma sonucunda öğrencilerin görüşme sorularından bazılarına verdikleri cevaplara, elde edilen
bulgulara ve bunlarla ilgili yorumlara yer verilmiştir.

1.

Aşağıdaki çokgenleri isimlendiriniz ve isimlendirmenizin nedenini açıklayınız.

Araştırmacı: Mesela bu şekille başlayalım. Bu hangi dörtgen sence?
Bilgehan: Bu şekil kare.
A: Nasıl anladın?
B: Tüm kenarları 2 birim.
A: Yani?
B: Her kenarı eşit. O yüzden karedir.
İlk sorunun bu kısmına tüm öğrenciler doğru yanıt vermiştir. Kare döndürülmüş bile olsa sadece kenar
uzunluklarının eşitliğine bakarak doğru yanıta ulaşmışlardır. Bu soruyla öğrencilerin görselleştirme sürecinde
başarılı oldukları yorumunu yapabiliriz Bunun üzerine,
Araştırmacı: Peki o zaman bu şekil nedir?
Bilgehan: hmm
A: demin kareyi tüm kenarları eşitliğinden bulmuştun
B: evet. Bunun da kenarlarının hepsi eşit. O zaman bu da karedir.
----------------------------------------------------------------------------------Turna: Yok kare değil bu
A: demin kareyi tüm kenarları eşitliğinden bulmuştun ama?
T: evet bunun da tümü eşit. Evet kare o zaman
A: emin misin?
T: yok yok bu kare değil. Kare böyle geniş olmaz (açıları göstererek)
A: peki nedir o zaman bu?
T: hmm, tüm kenarları eşit ama.
A: o zaman?
T: eşkenar dörtgen mi?
Öğrencilerin genellikle dörtgenleri bir özelliğine göre sınıflama yoluna gittikleri görülmektedir. Araştırmacı bu
soruyla bir anlamda muhakeme sürecini de değerlendirmiştir. Görüldüğü gibi öğrenciler muhakeme sürecinde
zorlanmışlardır. Başarılı öğrenci olan Eren ise bu soruya “karenin tüm açıları diktir, o yüzden bu kare değildir”
şeklinde cevap vermiştir.
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Daha sonra araştırmacı, aşağıdaki şeklin ne olduğunu sormuştur.
Bilgehan: bu şekil yamuktur.
A: neden yamuk dedin?
B: şekli yamuğa benziyor çünkü.
----------------------------------------------------------------------------------Turna: Yamuktur.
A: Neden?
T: çünkü böyle böyle olur yamuğun kenarlarıda (göstererek)
----------------------------------------------------------------------------------Eren: Yamuğa benziyor.
A: nasıl anladınız?
E: hmm (düşünür..)
A: Yamuğun özelliklerini düşün
E:hmm, yamuğun alt ve üst kenarı paralel olmalı. Bu yamuk değil o zaman.

Görüldüğü gibi dörtgenler değiştikçe öğrencilerin sınıflandırması biraz daha zorlaşmaktadır. İlk iki öğrenci
soruyu yanlış yanıtlarken, Eren isimli öğrenci bile bu soruda zorlanmıştır. Bu eksikliğin nedeninde ezberci
eğitim olduğu düşünülmektedir.
İlk sorunun verilen her üç bölümünde de öğrenciler sorgulamadan sadece şekle bakarak karar vermeye
çalışmışlardır.
2.SORU: Aşağıda verilen özelliklerin hangi dörtgenlere ait olduğunu söyleyiniz.
a.) En az iki kenarı birbirine paraleldir.
b.) Karşılıklı kenarların hepsi birbirine paraleldir
c.) Karşılıklı kenarları birbirine eşittir
d.) Bütün kenarları birbirine eşittir
e.) Karşılıklı açıları birbirine eşittir
f.) Bütün açıları birbirine eşittir.
g.) Bütün açı ölçüleri birbirine ve bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir.
Aşağıdaki tabloda öğrencilerin bu sorulara verdikleri yanıtlar gösterilmektedir. Tablo temsilidir, öğrenciler
cevaplarını sözel olarak nedenleriyle birlikte ifade etmişlerdir.
SORU/ÖĞRE
NCİ
a

Bilgehan

Turna

Eren

paralelkenar

Kare ,dikdörtgen

Özel dörtgenlerin hepsi

b
c
d

Paralelkenar,kare
Kare, dikdörtgen
kare

Kare,paralelkenar,dikdörtgen
Kare,dikdörtgen,paralelkenar
Kare, eşkenardörtgen

Kare,dikdörtgen,paralelkenar
Yamuk dışında hepsi
Kare, eşkenardörtgen

e
f

kare
Eşkenar üçgen,kare

Kare,dikdörtgen
Kare

Kare,dikdörtgen
Kare,dikdörtgen

g

Eşkenar üçgen,kare

Kare

Kare

Görülüyor ki, özellikleri verilen dörtgenleri sınıflandırmada öğrencilerin başarıları oldukça düşük. Bu durum
öğrencilerdeki muhakeme sürecinin iyi işlemediğini gösteriyor. Ayrıca öğrencilerdeki özellikle eşkenardörtgen
ve yamuk kavramlarında sıkıntılar olduğu da bu soruda çok net görülmektedir.
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Soru 3: Şekilde verilen dörtgeni keserek hangi farklı dörtgenleri elde edebilirsiniz?

Bu soru yapı sürecinin ölçümü için hazırlanmıştır. Aşağıda öğrencilerin
yanıtları derlenerek bir tablo oluşturulmuştur. Öğrenciler şekilleri nasıl
oluşturduklarını çizerek göstermişlerdir. Tablo temsilidir.

Öğrenciler

Cevapları

Bilgehan

Kare, üçgen, dikdörtgen, paralelkenar

Turna

Kare, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk

Eren

Paralelkenar,
kare,
eşkenardörtgen

dikdörtgen,

yamuk,

Yukarıdaki tablo incelendiğinde öğrencilerin bu aşamada çok eksik olmadıkları söylenebilir. Hazır bir şekil
verilip bunun içinden kesme, ayrıştırma gibi işlemlerde öğrencilerin daha başarılı oldukları görülmüştür.
Ancak, 4.sorudaki gibi verilen uzunluklarla kendilerinden farklı dörtgenler oluşturulması istendiğinde öğrenciler
aynı başarıyı gösterememişlerdir.
4.SORU:Ölçüleri üzerinde verilen uzunluklarla
oluşturduğunuzu açıklayınız.

farklı dörtgenler oluşturup bu

dörtgenleri

nasıl

Bilgehan:4 tane 5 birimlik çubuktan bir kare ve 2 tane 5
birim ve 2 tane de 10 birimlik çubuk kullanarak dikdörtgen
elde edebilmiştir.
Turna: kare, dikdörtgen ve yamuk elde edebilmiştir.
Eren ise kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenardörtgen ve
yamuk elde etmiştir.

5.SORU: Şekildeki eşkenar üçgenden istediğiniz kadar kullanarak hangi dörtgenleri oluşturabilirsiniz?

Öğrencilerden hiç birinin eşkenar dörtgen elde edemediği görülmüştür. Yapı ve
muhakeme süreçlerini içeren bu soruda öğrenciler bir hayli zorlanmışlardır.

Bilgehan bu üçgeni kullanarak hiç dörtgen elde edememiştir. Turna ise iki tanesinden bir
paralelkenar, üç tanesinden ise bir yamuk elde edebilmiştir.
Eren, iki tanesinden bir paralelkenar, dört tanesinden bir kare, ve üç tanesinden bir yamuk elde
edebilmiştir.
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6.SORU:Aşağıdaki çemberlerin dörtgenlerle ilgili kavramları temsil ettiğini düşünürsek hangi çember hangi
kavramı temsil eder ?

Turna

Bilgehan

4.

SONUÇ ve TARTIŞMA

Araştırmanın bu bölümünde, görüşmelerde edinilen verilerden elde edilen sonuçlara ve bu sonuçlara yönelik
geliştirilmesi gereken niteliklere ilişkin önerilere yer verilmiştir. 7.sınıf öğrencilerinin dörtgenleri sınıflandırma
konusundaki becerilerinin Duval’in modeline göre uzamsal yetenekleri açısından incelenmesi ile ilgili sonuçlar
şunlardır:
Öğrencilerin görselleştirme sürecinde büyük oranda başarılı oldukları görülmüştür. Verilen şekli tanıma
konusunda çok sorun yaşamamaktadırlar ancak “neden” diye sorulduğunda tam olarak doğru yanıtlar
verememektedirler. Bunun nedeni önceki öğrenmelerinde yapılandırmacı yaklaşım olmayışı olarak
düşünülmektedir. Dörtgenlerin büyük çoğunluğunu tanımaktadırlar ama dörtgen sınıflandırma bilgilerini
yapılandırmamışlardır. Bu durum onlarda muhakeme sürecinde çok başarılı olmadıklarının da bir göstergesidir.
Öğrencilerin yapı süreçlerinde de çeşitli sıkıntılar gözlenmiştir. Bunun nedeni yine önceki öğrenmeleri olarak
düşünülmektedir. Üçüncü, dördüncü ve beşinci sorular yapı-muhakeme süreci ilişkisi içermektedir. Fakat
öğrencilerin bu ilişkiyi kavrama düzeyleri yeterli bulunmamıştır. Tüm bu sonuçlar aslında öğrencilerin uzamsal
yeteneklerinin yeterli düzeyde olmadığını göstermektedir. Çünkü, Turğut, uzamsal düşünmeyi nesneleri ve
karşılaşılan durumu görsel olarak zihinde yaratma becerisi olup; bireyin problem çözerken açıklayıcı şekiller
çizmesini, sözel problemler verildiğinde verileri zihninde organize etmesini, tablo ve grafik oluşturmasını,
geometrik şekilleri akılda daha iyi tutmasını ve aralarındaki ilişkileri daha iyi kavranmasını desteklemektedir,
şeklinde tanımlamıştır (2007).
Öğrencilerin matematik dersindeki başarı düzeyleri ile dörtgenleri sınıflandırma konusundaki Duval’in geometri
öğrenmesindeki bilişler düzeyleri arasında ilişki olması, bu iki faktörün birbirini etkileme yönünün olup
olmadığı sorusunu beraberinde getirmektedir.
Yenilmez ve Turğut, geometri derslerinde, öğrencilerin şekli bir bütün olarak algılayabilmesi, ek çizimler
yapabilmesi ya da şeklin açılmış ya da kapanmış durumlarını zihinde canlandırabilmesi öğrencilerden istenen
becerilerdir. Bu bakımdan araştırmacılar, uzamsal yetenekle matematik ve geometri başarısı arasındaki ilişkiyi
açıklamaya çalışmışlardır (2012).
Bu araştırma sonucunda uygulamaya ve araştırmaya yönelik şu öneriler getirilebilir.




Bu araştırma ortaokul 7.sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiş olup, farklı düzeydeki öğrencilerle de
benzer araştırmalar yapılabilir.
Öğretmenler matematik öğretimi sırasında da geometrik şekillerle ilgili öğrencilerin deneyimlerini
artırıcı farklı çeşit örnekler sunmalıdırlar. Bunun için de programa yahut öğretmen kılavuz kitaplarına
diğer konuların içinde geometrik şekiller, özellikle dörtgenlere daha fazla yer verilmelidir.
Bu araştırma kapsamındaki öğrencilerin dörtgenler konusuna ilişkin iki yıllık deneyimlerinin olduğu
dikkate alındığında, öğrencilerin dörtgenleri sınıflandırma etkinlikleriyle ilgili deneyimleri artıkça
bilişsel geometrik düzeylerinin de artıp artmayacağı incelenebilir.
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EDUCATIONAL CONTEXT AND CONTINUITY IN THE TRANSITION OF
CHILDREN FROM PRESCHOOL TOWARD PRIMARY EDUCATION
Tatjana Koteva – Mojsovska1
Abstract
Maintaining the continuity of the educational context of two different levels of education is an important element
of the educational process. It implies continuity in the child's development as a key moment in the formation of his personality.
The continuity of the educational impact maintains the vitality of the development potential of children and provides a
systematic approach to organized monitoring and intervention in all domains of personality development. So it is important to
exist a link in educational contexts between the first two sub-systems of education - preschool and primary education.
This paper makes the effort to explain the requirements and needs for continuity between two subsystems preschool and primary education. Our analysis of the situation suggests the conclusion that there is a need to establish a national
strategy for supporting the transition from preschool to primary education.
Key words: continuity in the program , educational context, continuous development, educational sub-systems,
related educational sub-systems

INTODUCTION
The transition from preschool то primary education is an important period in the development of children.
During this period, significant turbulence occurring in them that are more accentuated through changes in both
educational institutions- kindergarden and school. It makes them insecure and withdrawn and further influence their
needs and potential for learning. According to the analysis in some educational educational segments in both
subsystems can be concluded that among them there are substantial differences. Children are not well prepared for
them. These data make the need for development of a national strategy to support the transition from pre-school to
primary education in relation to children, and in relation to parents and teachers
The idea to decrease the differences of the two environments and support the children in the transition from
one environment to another is not new. Namely, it is a subject of discussion of all bodies and organizations in
Europe and the world, which deal with education, development, rights and well-being of children. Fridrich Frӧbel,
Maria Montessori, Rudolf Steiner and others have emphasized this problem. Today, there are different points of
view regarding the effects of this period on the development of the children, as well as the need for support in the
transition from pre-school to primary education. According to some scientists, the so-called transition period in the
development of the children is beneficial due to the differences of the two subsystems of education because it
encourages responsibility and a need to respond to the obligations. According to others, the lack of preparedness to
face the differences, obligations and responsibilities result in insecurity and introversion of the children, which is an
obstacle in the acceptance of school and school obligations. The second point of view is more accepted, and this is
supported by many researches carried out regarding this matter. Today, the opinion, that the continuity in the
development of children, which includes gradual and systematic introduction to the changes, supports the cognitiveintellectual, social and emotional vitality and stability, is predominant. Many scientists like Buchanan, Burts,
Bidner, White & Charlesworth, 1998; Brostrom, 2002; Brostrom & Wagner, 2003, Einarsdottir 2003a; Fabian &
Dunlop, 2002; Griebel & Niesel, 2002; File & Gullo, 2002 and others deal with this matter.
The activities for support of the transition from preschool to primary education are determined by laws in
many countries. For this purpose, they have precisely prepared strategies and programs for support. Understanding
the importance of the transition from preschool to primary education, specific actions are carried out to support the
children and families in this “period of transition” in many countries. For example, there is a support group in
Scotland called Pre-School into Primary Transitions Advisory Group (TAG), which in the period 03.11.200801.09.2009 worked on a project for recognizing the differences and providing support of the transition from one to
another level of education. For this purpose, the National Curriculum for support of this period in the development
of children is created in Scotland. The so-called “Curriculum of excellence at early level is distributed in 2009 in all
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pre-school environments, primary schools, colleges and universities…” (more details in: Curriculum for excellence
preschool into primary transitions, , www.LTScotland.org.uk)
In Ireland, there is the so-called Pre-school program for early beginning, which deals with the development
of strategies for support of the children and families in the transition to primary education on a national level. In
Great Britain, this process is carried out through special programs, in which three institutions are involved – the
kindergarten and school, under the authority of LEA (Local Educational Authority).

THE NEED OF SUPPORT IN THE TRANSITION FROM PRESCHOOL TO PRIMARY EDUCATION
The transition from pre-school to primary education is a critical period in the development of the children.
There are several reasons for this: The age on one hand and the conditions, in which the change occurs, on the other.
The period between the fifth and sixth year of life, is a period in which the transition from pre-school to primary
school occurs in our country, a period which results in different interpretation and acceptance of the events and
occurrences in the environment by the children. It is a period, in which the children are most sensitive to changes
and they cause them difficulties in the cognitive, emotional and social context. According to Chip Wood, 2008, there
are specific developmental changes in all developmental areas of the children when they turn six. The physical
changes, for example, influence the quick exhaustion of the children, the physical restlessness, the visual and
auditory disturbances, etc. Their insecurity is characteristic for their social development, as well as the resistance,
and interest in the occurrences that lasts for a short time, etc., whereas their cognitive characteristics are
characterized by frequent mistakes, which they fail to notice on their own ( more detail in: Wood, 2008, p. 40 and
47). Naturally, all this influences the undisturbed acceptance of the changes and the new environment by the
children. The pedagogic action of the teachers is rendered more difficult in such conditions, and depending on their
experience and flexibility, they can experience professional failure. Of course, this can have a negative influence on
the children’s development.
The very fact that they enter a new environment that is unfamiliar to them can cause fear and excitement, which will
leave neither the teachers nor the parents indifferent. The environment they go to is new, larger, with more children
and adults, and greater dynamics. Not to mention the fact that they leave behind an environment, which is interactive
and structured according to their age and individual characteristics and enter another one, which is not fully adjusted
to their age. Furthermore, they were the oldest, “most powerful” ones in kindergarten, and now they are the
youngest, thus they are insecure and scared.
The research carried out by Brostrӧm, in 2003, with a case study related to the transition from pre-school to
primary education, implies that the children face great changes. Namely, he describes the children as independent,
active, research orientated, and interactive. It is interesting that the children in elementary education became
withdrawn, did not show interest towards the activities and the researches and also had bad interaction with the peers
in their first weeks. Brostorm states that this is the result of “…the disturbed well-being, which unlike in the
kindergartens is missing in the schools.” (see: Vrinioti, K., Einarsdottir, J. and Broström, S., p 5). This also means
reduction of the autonomy, which the children had in the kindergarten, which makes them feel insecure and less
self-confident. This condition also reduces the interest in school and learning, which results in bad students.
ANALYSIS OF DIFFERENCES AND THE CONTINUITY OF PRESCHOOL TO PRIMARY
EDUCATION
In order to discern the differences between preschool and primary education that is a key moment in the
changes that children feel during the transition from kindergarten to school, we realized an analysis of some
documents and observation of the interior in two kindergartens and two schools in the urban environment. Also
through the analysis of the documentation we have tried to discover whether there are activities to support children
and families during the transition to elementary school.
In our country, as well as in most countries, the differences are the main characteristic of the philosophical
grounds for the interpretation of the role of preschool and primary education. According to this, we can find
differences in some essential structural and pedagogic components of the two institutions – kindergarten and school.
For example, in kindergarten, the emphasis is placed on activities, games and the free approach in terms of the level
of adopted knowledge, whereas in school, the emphasis is placed on the adoption of academic knowledge and skills.
This also influences the official treatment of the two previously mentioned subsystems in our country as well. For
example, the first subsystem in our country is focused on the care and education defined as a form of protection

772

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

(paragraph 41 from the Law for Protection of the Children), and it is treated accordingly in the Law for Protection
of the Children. The second subsystem, i.e. primary education, is focused on learning and instruction, and is treated
as such in the Law for Primary Education.
The consequences of the philosophical differences in the interpretation of the preschool and primary
education reflect in the differences in the programs and organization of the schools and kindergartens, as well as in
the technology for disseminating experience and knowledge in the these institutions. On these grounds, it is very
important to differentiate several key contexts of pre-school and primary education in our county, which could
disturb the continuity of the child’s development:
-

Pedagogic and program context (organization of the education process, orientation of the program.).

-

Structured mobility of the interior for use of active learning methods.

-

Transfer of the results from the assessment of the achievements and development (child’s portfolio).

When entering primary education, the children have to deal with subjects-classes with particular duration,
as opposed to the freedom and autonomy that they had in kindergarten. The school is focused on content and
learning, unlike the kindergarten, in which the games are the dominant activities. Because of this, the children in the
school are no longer “independent researchers”, and there is great probability that many of them will lose their
competencies and potentials, which were developed through their autonomy in kindergarten. All this contributes for
the development of a negative attitude in the children towards the new environment – the school, and, very probably
towards learning as well. This is a crucial moment for maintaining the developmental continuity of the children, and
therefore adequate measures should be taken.
In terms of the interior, in preschool education, there is an environment, which is structured according to
the children’s developmental capacities and potentials. In this environment, the children move according to their
interests. It is an environment, which encourages activity, stimulates and satisfies their curiosity, and supports the
research potentials of the children. Namely, the analysis of the preschool environment showed that it is structured
in accordance to the so-called centers for learning and game, which provide mobility in space and are rich in toys,
means and materials for learning, games and activities. Regarding this question, the school differs in terms of the
space allocated for the children in daycare and the space which is intended only for the realization of instruction. In
the first case, the space is more like the one in kindergarten, however, it evidently has less game materials, and
generally creates classic school conditions. In the second case, the space is organized in the “ex katedra” style, with
so-called rows of desks, which, in terms of their size, are more adequate to the children from the upper grades.
Regarding the children who attend a preschool institution, the analysis of the portfolios implies to the
information that there is no continuity in the monitoring of the developmental characteristics and potentials of the
children when they join the primary education. Namely, there is no transfer of data regarding the children’s
development, i.e. neither spoken exchange of information, nor transfer of the children’s’ portfolios from the preschool institution to the school. This implies that the teachers have no information about the children’s needs, the
pace and ways in which the needs are manifested, the level of the children’s interests, the ways in which the children
ask questions, solve dilemmas and problems, the needs they have in terms of discovery of solutions, etc. It is one
more reason the teacher is not able to facilitate the transition of children from kindergarten to school.
The evidence within the school doesn't show work with parents to support the transitional period. It is not
evident nor in the period before enrolling children in school, nor after enrolling in it. During the enrollment of
children in primary school are holding talks with the child but not with the parents. And it happens only once, and
not systematically supports the transition of children to school. Activities for this purpose is realized only in
individual schools that use the enthusiastic spirit of the work. Unlike school, kindergarten realizes occasional
meetings with parents to inform them of enrollment of children in school, but it is not enough to help families and
children for easier acceptance of the transition from kindergarten to primary school.
CONCLUSION
From the analysis of the situation about transition of children from kindergarten to school we can conclude
the following:
-

There are large differences between preschool and primary education in terms of the pedagogical
context, and the mobility of the interior,

-

There are not official transfer of child's portfolio.
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-

There are no noticed organized and continued activities with children to easier acceptance of
differences between pre-school and primary education in the transition from one to another educational
institution

-

There are no noticed organized and continued activities with families / parents in order to contribute
towards the support of the transition period for children.

The previously mentioned and the consequences of the period of transition from one subsystem of
education to another, imply that there is a need to create an organized system of support of this period. The actions
that need to be taken to support the transition period in education and the development of children can be divided in
several groups:
-

Actions that are taken with the start of first grade in primary education.

-

Actions that are taken before finishing pre-school education.

-

Actions that are taken in the period after finishing pre-school education and before starting first grade.

-

All year-long support activities.

In order to realize more quality transition from one subsystem to another, it would be good if all mentioned
groups of activities are carried out. However, the teachers and the professional staff from the kindergartens and
schools need to be involved in their realization in order to achieve good results. Their communication, activities, and
sharing of information, as well as providing the children with opportunities to visit the school building and observe
classes in the school can greatly contribute for successful transition in elementary education. It is very important to
establish communication with the families of the children, especially the year before they start going to school. It
would also be beneficial if the children are introduced to the elementary teacher, while they are still in kindergarten,
which means that the enrollment and the division of the children in grades in the school should be done earlier, at
least at the beginning of the last year in kindergarten.
As far as the realization of the program for support in the school is concerned (beginning with the school
year), it is very important that the teachers know the children in their class. Apart from the mentioned activities,
which of course also contribute for better introducing, a law should be prepared regarding the transfer of the
children’s portfolios from the kindergarten to the school. In order to avoid subjective assessments, it is desired not to
give assessments and opinions regarding the various aspects of the children’s development in the portfolios. The
portfolios should provide facts that describe the children, i.e. their drawings, activities, statements, questions (with
dates – in order to determine their frequency and consistency), the specific interests, ways in which the children
want to learn and in which they achieve goals, etc.
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2013 MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINA GÖRE FİZİKSEL ORTAMIN
DÜZENLENMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
THE EVALUATION OF PRESCHOOL TEACHERS’ OPINIONS ON ARRANGEMENT OF
PHYSICAL ENVIRONMENT ACCORDING TO 2013 MINISTRY OF EDUCATION
PRESCHOOL EDUCATION PROGRAM
Gülden Uyanık Balat1, Nesibe Nur Alhan2, Funda Önal3
Özet
Bu araştırmanın amacı; okul öncesi öğretmenlerinin 2013 yılında güncellenen Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi
Eğitim Programına göre, sınıflarında fiziksel ortamı düzenleyebilmelerine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesidir.
Araştırmanın çalışma grubunu; 2013-2014 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinde Anadolu ve Avrupa Yakasındaki 14
ilçede bulunan 67 okulda görev yapmakta olan 287 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Bu araştırmada nicel ve
nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde yöntem olarak basit rastgele örneklem seçimi,
araştırma verilerinin elde edilmesinde ise Fiziksel Ortamın Düzenlenmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Değerlendirme Formu ve yarı yapılandırılmış görüşme sorusu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan
öğretmenlerin genel olarak öğrenme merkezlerini MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programına uygun olarak
düzenleyebildiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin öğrenme merkezlerini düzenlemede yaşadıkları sorunlar ise,
materyal eksikliği, bütçe sıkıntısı ve bilgilendirilmeye duyulan ihtiyaç olmak üzere üç ana tema üzerinde
yoğunlaşmıştır. Okul öncesi eğitimde fiziksel ortamın düzenlenmesi ve sorunların çözümü için araştırma bulgularına
dayalı tartışma ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: öğrenme merkezleri, 2013 güncellenmiş MEB programı, okul öncesi
Abstract
The purpose of this study is to evaluate the preschool teachers’ opinions on arrangement of physical environment in
their classrooms according to Ministry of Education preschool education program which was updated in 2013. This
study conducted with 287 preschool teachers from 67 different schools in 14 districts of Istanbul in the academic year
of 2013-2014. This study used quantitative and qualitative method. Simple random sampling method was used to
determine participants and Teachers' Perceptions Of Assessment Form For The Regulation Of Physical Environment
and semi-structured interview questions were used to collect data. The results showed that the preschool teachers in the
study could arrange learning centers according to 2013 Ministry of Education preschool education program. When the
teachers’ answers to open-ended question were examined, it was found that the problems they have about arranging
learning centers were concentrated on three main themes, including: material shortage, the lack of budget and the
need for being informed. Discussion and suggestions were made about arrangement of physical environment in
preschool education in line with results of the study.
Key words: learning centers, 2013 updated Ministry of Education program, preschool

1.

GİRİŞ

0-6 yaş çocukları, okulöncesi eğitim döneminde yer alan çocuklar olarak adlandırılır. Bu dönemdeki
çocukların bulunduğu eğitim ortamı, çocukların ailesi dışında en fazla zaman geçireceği ortamdır. Eğitim
ortamının nitelikleri çocukların okul, öğretmen, arkadaş gibi diğer unsurlarla olan etkileşim ve uyumunda
önemli bir etkiye sahip olacaktır. Bu yüzden okulların fiziksel donanımı eğitim ortamının nitelikleri açısından
çok önemlidir ( Kıldan,2007).
İyi bir okulöncesi eğitim kurumunun eğitim ortamını oluşturmada, öğretmen idareci, beslenme ve gıda
kalitesi kadar, eğitim ortamının fiziksel koşulları da çocukların ilk hayat deneyimlerinde çok önemli rol
oynamaktadır. Henüz kendi sağlığı konusunda bilinçlenmemiş olan bu yaş gurubunun yürüdüğü, oturduğu,
beslendiği vb. yerlerin ısısı, nemi rutubeti, hava akımı, temizliği sağlık koşullarına uygun, mekânları güvenli ve
işlevsel bir biçimde donatılmış olmalıdır (Aksoy,2009).
Eğitim-öğretim süreçlerinin, içinde yer aldığı ortamlar, öğrenme öğretme etkinliklerinin meydana
geldiği, katılımcılarının birbirleriyle ve bilgiyle iletişim/etkileşim kurduğu çevre anlamını ifade eder. Eğitim
ortamları, personel, fiziksel mekân, donanım, öğrenme araç-gereçleri, özel düzenlemeler gibi alt ögelerden
oluşan dinamik bir yapıdır. Bu yapının bir boyutu olan fiziksel ortamın eğitime ilişkin anlamı, eğitim etkinlikleri
için ayrılan mekânın özellikleridir. Fiziksel ortamın/koşulların uygunluğu, bu özelliklerin, programın içeriğiyle
ve amaçlarıyla tutarlı olması ve öğrenmeye etki eden tüm ögelerle işbirliği sağlayacak biçimde düzenlenmesi
anlamına gelir ve etkili öğrenme/öğretme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır (Aydın, 2000; Uludağ ve Odacı,
2002).
1

Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, gbalat@marmara.edu.tr
Okul Öncesi Öğretmeni, MEB, nesibenuralhan@gmail.com
3
Okul Öncesi Öğretmeni, MEB, fundaonal@msn.com
2
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Okul öncesi eğitim kurumları çocukların bedensel, psiko-motor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil
gelişimlerine yardımcı olan, onları ilkokula ve gelecekteki toplumsal yaşama hazırlayan bunu da anne-babaların
desteğiyle ve gerektiğinde onları da eğiterek yapan, eğitim kurumları olarak işlevlerini yerine getirmektedirler.
Burada önemli olan okul öncesi eğitim kurumlarının bu işlevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için ihtiyaç
duydukları nitelikli personele ve eğitim programının rahatlıkla uygulanabilmesine olanak tanıyan fiziksel
koşullara sahip olabilmesidir (Kandır, 2001).
Bir başka açıdan, eğitim ortamlarının çocukların gelişimini zenginleştirmek ve estetik kaygılar güderek
düzenlenmesi öğretmenlerin güdülenmelerini ve iş ortamlarında refahlarını sağlamaktadır. İyi düzenlenmiş okul
öncesi eğitim ortamları, istenmeyen davranışları azaltmada, uygun davranışları teşvik etmede ve planların
uygulamasında direk olmasa da oldukça etkilidir. Pek çok kaynakta açıkça belirtildiği üzere, eğitim ortamları,
organizasyon ve düzen aynı zamanda eğitim felsefeleri ve öğretmenlerin bakış açılarının da yansıması olarak
görülmektedir. Odanın düzenlenmesi, eğitsel materyal ve araçların seçimi ve düzeni öğretmenin hedef ve
beklentilerine dair ipuçları taşımaktadır (Henniger ve Roberson,2002; Brewer, 2007; Demiriz ve diğ., 2011).
Ortamlar, öğrencilerin nasıl davranacaklarını ve nasıl hissedeceklerini etkileyerek onları
yönlendirmektedir. Bu yüzden, iç ve dış öğrenme ortamlarını düzenlemek, öğrenme köşeleri oluşturmak, grup
içindeki çocukların yaşları ve becerilerine uygun materyaller sağlamak, günlük planlar hazırlamak, öğrencileri
uygun gruplar içinde etkinliklere katılmaya teşvik etmek ve sağlıklı, huzurlu, iletişim odaklı bir atmosfer
yaratmak okul öncesi eğitim uzmanlarının görevleridir (Kostelnik ve diğ., 2007).
Fiziksel alan öyle ayarlanmalıdır ki hem çocuk tek başına yeterli olmalı, hem de aynı yaştaki
çocukların aynı etkinliği yapma isteği engellenmemelidir. Bu da uygun alan kullanımıyla gerçekleşir. Küçük
yaştaki çocuk gruplarıyla, büyüklerin dışarıya çıkarılması farklı zamanlarda olabilir. Yeterli alanın olup
olmadığı çocukların birbirleriyle olan ilişkileri ve aktivitelere katılımları gözlemlenerek anlaşılabilir. Ayrıca
çevre çekici, renkli olmalıdır. Çocukların çalışmaları sergilenebilmelidir (örneğin resimleri). Fakat çocukların
çalışmalarının yanında başka resimler ve tablolar da asılmalı ki çocuklar karşılaştırma yapabilmelidirler. Ayrıca
çocuklar başkalarını rahatsız etmeden bir aktiviteden diğer aktiviteye geçebilmeli ve bunu yaparken diğerlerini
etkilememelidir. Iyi ayarlanmış bir alan, çocukların aralarında pozitif ilişkiler kurmalarını ve materyallerin de
aktif bir şekilde kullanılmasını sağlar. Çocukların kendi aralarında ve diğer kişilerle (öğretmen vb.) pozitif
ilişkiler kurabilmeleri, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde belirttiği güvenlik ihtiyacı ile de doğrudan ilişkilidir
(Kıldan,2007).
İyi tasarlanmamış bir sınıf ortamı çocuğun yaratıcı problem çözme becerilerinin gelişimini olumsuz
etkileyeceği söylenebilir. Bu becerilerin kazanılmasının bilgi ve teknoloji çağı olarak adlandırılan günümüzde
tartışmasızdır. Yaratıcı problem çözme yeteneği iş dünyasında aranan en önemli özelliklerden biridir. Bu durum
eğitim sistemi ve eğitim ortamlarının öğrencilere bu becerileri kazandıracak yönde hazırlanması gerekliliğini
vurgulamaktadır (Feyman,2006).
Okul Öncesi Eğitim Ortamı ve Öğrenme Merkezleri
Bir okul öncesi eğitim kurumunun, çocukların eğitimsel gereksinimlerini karşılar nitelikte tasarlanmış
olması oldukça önemlidir. İyi tasarlanmış eğitim ortamları çocukların etkin öğrenmelerini destekler ve yaratıcı
problem çözme becerilerini geliştirir. Dikkatli ve özenli planlanmış eğitim ortamları eğitim programlarının
başarıya ulaşmasında büyük önem taşır. Bu eğitim programının amacına uygun şekilde planlanabilmesi ve
uygulanabilmesi için eğitim ortamlarının öğrenme merkezlerini içerecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir
(MEB,2013).
Öğrenme Merkezleri;
Öğrenme merkezleri günlük eğitim akışında yer alan etkinliklerde ele alınan kazanım ve göstergeler
doğrultusunda seçilmiş farklı materyalleri barındıran, birbirlerinden dolap, pano, farklı renkte halılar, yer
döşemeleri ya da yere yapıştırılan bantlar gibi malzemelerle ayrılmış olan oyun alanlarıdır. Merkezler sınıf
içinde özelliklerine göre yerleştirilmelidir. Örneğin daha hareketli oyunlar oynanabilen blok merkezinin kitap
merkezinden mümkün olduğunca uzak bir yerde düzenlenmesi farklı ilgi alanlarında bulunan çocuklara rahatlık
sağlayacak, sınıf düzeninin sağlanmasına da doğal yoldan yardımcı olacaktır.
Öğretmen, öğrenme merkezlerinde sınıfın fiziksel özelliklerini ve çocuk sayısını dikkate alarak,
çocukların bireysel gereksinimlerine ve ilgilerine yönelik düzenlemeler yapar. Oluşturulan merkez sınırları,
uygun etkileşimlerin bir alandan diğer alana kolaylıkla taşınabilmesi ve çocukların değişken ilgilerini
yanıtlayabilmesi için esnek olmalıdır. Öğrenme merkezlerinin düzenlenmesinde çocukların da fikirlerinin
alınması, sınıfı benimsemelerine ve aldıkları sorumlulukları yerine getirmelerine destek olacaktır. Bir sınıfta kaç
merkez olacağını sınıftaki çocuk sayısı ve sınıfın fiziksel koşulları belirler (MEB,2013).
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Her merkezde oynayacak çocuk sayısını ise sınıftaki merkezlerin sayısı, merkezlerin büyüklüğü ve
materyallerin yeterliliği belirler. Belirli bir öğrenme merkezinde oynayacak çocukların sayısı ile ilgili olarak
ortaya çıkabilecek bir anlaşmazlık durumunda öğretmen oyun oynama süresine sınır getirebilir. Okul öncesi
eğitim kurumlarında her zaman bulunması gereken merkezler; blok, kitap, müzik, sanat, fen ve dramatik oyun
merkezleridir. Sınıfta bulunan merkezlerin adlarının ve sembollerinin bulunduğu, farklı renklerde kartlar
hazırlanarak ait olduğu merkezde çocukların görebileceği bir yere asılmalı ya da yapıştırılmalıdır. Öğretmen
gerekli zaman ve durumlarda seçilen temalara uygun olarak bir süreliğine yeni merkezler de oluşturabilir
(MEB,2013).
Sınıfta etkili bir eğitim-öğretim sürecinin gerçekleşebilmesi ve istendik öğrenci davranışlarının
oluşturulabilmesi için her şeyden önce iyi bir fiziksel ortamın hazırlanması gerekir. Okul öncesi dönemde
çocuklara gelişimsel hedeflerin kazandırılabilmesi için uyarıcı ortamın, onların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bir
şekilde düzenlenmesi gereklidir (Çelik ve Kök,2007).
Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin 2013 yılında güncellenen Milli Eğitim Bakanlığı Okul
Öncesi Eğitim Programına ilişkin sınıflarında fiziksel ortamı düzenleyebilmelerine yönelik görüşleri
incelenmiştir. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerin programda yer alan öğrenme merkezlerini hazırlayabilme
durumlarına yer verilmiştir.
2.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli
Okul öncesi öğretmenlerinin 2013 MEB Okul Öncesi Eğitim Programına ilişkin görüşlerinin
belirlenmesine yönelik olan bu araştırma nicel olarak betimsel tarama modelinde tasarlanmıştır. Ayrıca
araştırmanın nitel boyutunda yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.
Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında İstanbul’ da basit rastgele örnekleme
yöntemiyle belirlenen Anadolu Yakası’ndaki Ataşehir ve Maltepe ile Avrupa Yakası’ndaki Bağcılar,
Bahçelievler (Yenibosna), Bakırköy (Ataköy), Başakşehir (Bahçeşehir), Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü,
Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece (Halkalı), Silivri, Sultangazi, Ümraniye,ve
Zeytinburnu ilçelerinde bulunan 67 okulda görev yapmakta olan 287 okulöncesi öğretmeni oluşturmaktadır.
Nitel araştırma sorusuna gönüllülük esasına uygun olarak 44 öğretmen katılmıştır. Katılımcıların kimliklerinin
deşifre edilmemesi ve gizlilik esasına dayanarak her bir katılımcıya “Öğretmen 1- Öğretmen 287” arasını
kapsayan kod isimler verilmiştir. Belirlenen okullardaki okul öncesi öğretmenlerine 350 adet değerlendirme
formu dağıtılmış; ancak 287 adet form için geri dönüş olmuştur.
Tablo 1. Katılımcıların özellikleri
Özellikler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş Aralığı
20-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-41 Yaş Ve Üzeri
Medeni Durum
Evli
Bekar
Öğrenim Durumu
Meslek Lisesi
Ön Lisans
Lisans veya Yüksek Lisans
Çalışma Süresi
1-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20yıl Ve Üzeri
Eğitim Kurumu
MEB Bağımsız Anaokulu
MEB İlkokulu
MEB’e Bağlı Özel İlkokul
A.S.P.B. Bağlı Kreş Ve Gündüz Bakımevi
Okulun Sosyo-Kültürel Düzeyi
Alt
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f

%

283
4

98,6
1,4

120
91
40
36

41,8
31,7
13,9
12,6

132
155

46,0
54,0

38
70
179

13,2
24,4
62,4

158
87
18
24

55,1
30,3
6,3
8,3

66
127
58
36

23,0
44,3
20,2
12,5

20

7,0
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Orta
Üst
Belirtilmemiş
Sınıfın Yaş Grubu
3 Yaş
4 Yaş
5 Yaş
Çalışma Şekli
Tam Gün
Yarım Gün
Toplam

182
75
10

63,4
26,1
3,5

21
84
182

7,3
29,3
63,4

141
146
287

49,1
50,9
100

Tablo 1’e göre göre araştırmaya katılan öğretmenlerden; 283 öğretmen (%98,6) kadın, 4 tanesi (%1,4)
erkektir; 120 öğretmen (%41,8) 20-25 yaş aralığında, 91 öğretmen (%31,7) 26-33 yaş aralığında, 40 öğretmen
(%13,9) 31-33 yaş aralığında, 36öğretmen (%8) 36-41 yaş ve üzerindedir; 155 öğretmen (%54) bekar iken 132
öğretmen (%46) evlidir; 179 öğretmen (%62,4) lisans veya yüksek lisans, 70 öğretmen (%24,4) ön lisans, 38
öğretmen(%13,2) meslek lisesi mezunudur; 158 öğretmen (%55,1) 1-5 yıl, 87 öğretmen (%30,3) 6-10 yıl, 18
öğretmen (%6,3) 11-15 yıl, 24 öğretmen (%8,3) 16-20 yıl ve üzerinde çalışmaktadır; 127 öğretmen (%44,3)
MEB’e bağlı ilkokul bünyesinde, 66 öğretmen (%23,0) MEB’e bağlı bağımsız anaokulunda, 58 öğretmen
(%20,2) MEB’e bağlı özel ilkokul bünyesinde ve 36 öğretmen de (%12,5) Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakım evinde çalışmaktadır; 182 öğretmen (%63,4) çalıştığı kurumun sosyokültürel seviyesini “orta”, 75 öğretmen (%26,1) “üst” , 20 öğretmen (%7,0) “alt” ve 10 öğretmen (%3,5)
“belirtilmemiş” olarak tanımlamıştır; 182 öğretmen (%63,4) 5 yaş grubu ile, 84 öğretmen (%29,3) 4 yaş grubu
ile ve 21 öğretmen (%7,3) 3 yaş grubu ile çalışmaktadır; 146 öğretmen (%50,9) yarım gün çalışırken 141 tanesi
(%49,1) tam ün çalışmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada verilerin toplanmasında kişisel bilgilere ilişkin sorular, Fiziksel Ortamın Düzenlenmesine
Yönelik Öğretmen Görüşleri Değerlendirme Formu ve bir yarı yapılandırılmış görüşme sorusu kullanılmıştır.
Araştırmada fiziksel ortamın düzenlenmesine yönelik maddelerin kapsam geçerliliğini sağlamak amacıyla MEB
2013 Okul Öncesi Eğitim Programı kaynak alınarak hazırlanmıştır. Veri toplama aracı öğretim üyeleri ve alanda
çalışan öğretmenler tarafından hazırlanmış, uzman görüşüne başvurunun ardından gerekli düzenlemeler
yapılarak ön uygulama için 14 okul öncesi öğretmenine uygulanmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda soruların
yeterli düzeyde açık ve anlaşılır olduğu sonucuna varılmıştır. Uygulama sonrasında öğretmenlerin yarı
yapılandırılmış görüşme sorusuna verdikleri yanıtlar araştırmacılar tarafından ayrı ayrı incelenmiştir ve elde
edilen veriler betimsel analizine uygun olarak değerlendirilmiştir.
Kişisel Bilgi Formu: katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, mezun olunan okul, kıdem vb.
demografik bilgilerini içeren 12 adet soru içermektedir.
Fiziksel Ortamın Düzenlenmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri Değerlendirme Formu: MEB 2013
Okul Öncesi Eğitim Programı kaynak alınarak öğrenme merkezlerini kapsayan 9 madde ve bir yarı
yapılandırılmış görüşme sorusu olarak ““sınıfınızda öğrenme merkezlerini düzenleme konusunda yaşadığınız
diğer sorunlar nelerdir” olmak üzere toplam 10 madde yer almaktadır. Maddeleri öğretmenler, öncelikle
“Katılıyorum/Katılmıyorum” şeklinde yanıtlamışlar ve daha sonra ise bunları gerekçelendirecek cümleler
yazmışlardır.
Verilerin Analizi
Araştırmada verilerin çözümlenmesinde öncelikle nicel veri analizi yöntemi ve yarı yapılandırılmış
görüşme sorusu için ise nitel veri analizleri tekniklerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Öncelikle
öğretmenlerin veri toplama aracına “Katılıyorum/Katılmıyorum” olarak verdikleri yanıtlar tablolaştırılarak
frekans (f) ve yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra araştırmacılar yarı yapılandırılmış görüşme sorusu
için betimsel analize uygun olarak katılımcıların yanıtlarını incelemiş ve temalar belirlenmiştir. Yapılan alıntılar
yoluyla öğretmen görüşlerinden bazıları aktarılmıştır. Araştırmada katılımcıların düşüncelerinin açığa
çıkmasının önüne geçmek için isimleri doğrudan kullanılmamıştır. Öğretmen görüşleri; katılımcıların
görüşlerinin ‘doğruluğunu’ ve ‘inandırıcılığını’ kanıtlamak ve katılımcıların kendi görüşlerini yansıttığını
belgelemek için ilgili öğretmenlere atanan kod isimler yardımıyla doğrudan alıntılar yapılarak belirtilmiştir.
3.

BULGULAR

Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin 2013 MEB okul öncesi eğitim programına göre fiziksel
ortamın düzenlenmesine ilişkin görüşleri incelenmiş ve yaşadıkları sorunlara ilişkin yanıtları ise içerik analizi
yöntemiyle açıklanmaya çalışılmıştır. Tablo 2’de öğretmenlerin fiziksel ortamın düzenlenmesine ilişkin
görüşlerine ait yüzde ve frekans değerlerine yer verilmiştir.
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Tablo 2. Öğretmenlerin Fiziksel Ortamın Düzenlenmesine Yönelik Görüşleri

Öğrenme Merkezleri
Sınıfımda öğrenme merkezlerini programa uygun olarak düzenleyebilirim.
Sınıfımı örnek ideal sınıf olarak düzenleyebilirim.
Sınıfımda Blok Merkezini hazırlayabilirim.
Sınıfımda Kitap Merkezini hazırlayabilirim.
Sınıfımda Müzik Merkezini hazırlayabilirim..
Sınıfımda Sanat Merkezini hazırlayabilirim.
Sınıfımda Fen Merkezini hazırlayabilirim.
Sınıfımda Dramatik Oyun Merkezini hazırlayabilirim.
Sınıfımda Kum ve Su Masasını hazırlayabilirim.

Katılıyorum
f
%
239
83,3
210
73,2
264
92,0
263
91,6
259
90,3
258
89,9
256
89,2
244
85,0
187
65,2

Katılmıyorum
f
%
48
17,7
77
26,8
23
8,0
24
8,4
28
9,7
29
10,1
31
10,8
43
15,0
100
34,2

Toplam
f
%
287 100
287 100
287 100
287 100
287 100
287 100
287 100
287 100
287 100

Tablo incelendiğinde, 239 (%83,3) öğretmen sınıfında öğrenme merkezlerini programa uygun olarak
düzenleyebilirken, 48 (%17.7) öğretmen ise sınıfında öğrenme merkezlerini programa uygun olarak
düzenleyememektedir. 210 (%73.3) öğretmen sınıfını örnek ideal sınıf olarak düzenleyebilirken, 77 (%26.8)
öğretmen ise sınıflarını ideal sınıf olarak düzenleyememektedir. 264 (%92) öğretmen sınıfında blok merkezini
hazırlayabilirirn, 23(%8) öğretmen ise blok merkezi hazırlayamamaktadır. 263 (%91.6) öğretmen sınıfında
kitap merkezini hazırlayabilirken, 24 (8.4) öğretmen ise kitap merkezi hazırlayamamaktadır. 259 (%90.3)
öğretmen sınıfımda müzik merkezini hazırlayabilirken, 28 (%9.7) öğretmen ise müzik merkezi hazırlamadığını
ifade etmiştir. 258 (%89.9) öğretmen sınıfında sanat merkezini hazırlayabilirken, 29 (%10.1) öğretmen ise
sanat merkezi hazırlayamamaktadır. 256 (%89.2) öğretmen sınıfında fen merkezini hazırlayabilirken 31 (
%10.8) öğretmen ise fen merkezi hazırlayamamaktadır.
244 (%85) öğretmen sınıfında dramatik oyun merkezini hazırlayabilirken, 43 (%15) öğretmen ise dramatik
oyun merkezi hazırlayamamaktadır. 187 (%65,2) öğretmen sınıfında kum ve su masasını hazırlayabilirken 100
(34.2) öğretmen ise kum ve su masası hazırlayamadığını belirtmiştir.
Fiziksel Ortamın Düzenlenmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri Değerlendirme Formunda yer alan
‘Sınıfınızda öğrenme merkezlerini düzenleme konusunda yaşadığınız diğer sorunlar’ şeklindeki yarı
yapılandırılmış görüşme sorusuna 44 öğretmen katılmıştır. Araştırmacılar tarafından nitel araştırma yöntemine
göre betimsel analiz ile bu soruya verilen yanıtlar üç tema altında toplanmıştır. Öğretmenlerin öğrenme
merkezlerini düzenleme konusunda yaşadıkları sorunlar yani belirlenen üç tema şu şekildedir;
1.

Sınıfların fiziksel koşullarının öğrenme merkezleri hazırlamada yarattığı sorunlar;

2.

Bütçe sıkıntısından kaynaklı öğrenme merkezlerindeki materyal eksiklikleri,

3.

Öğretmenlerin nitelikli merkez hazırlamaya ilişkin bilgi eksiklerini bulunması ve bilgilendirilmeye
duydukları ihtiyaçlar, olarak üç temel alanda belirlenmiştir.

Öğrenme merkezleri oluşturulurken fiziksel koşullardan kaynaklı sorunlar yaşayan öğretmenlerin
ifadelerinden bazıları şu şekildedir:
Ö 82. ‘ Sınıfın küçük olması nedeniyle merkezlerin çok iyi değerlendirilemiyor.
Ö 147: ‘Sınıfım çok küçük, imkanlar merkezleri düzenleme konusunda sınırlı.
Ö 202: ‘Sınıfımın fiziki yapısı, mevcut mobilyaları yeni düzenlemeye uygun olmadığından öğrenme
merkezlerini istenilen biçimde düzenlemekte zorlanıyorum.’
Bütçe kaynaklı sorunlar yaşayan öğretmenlerin ifadelerinden bazıları şu şekildedir:
Ö 34: ‘Her bir okul öncesi öğretmeni sınıfının öğrenme merkezlerini ideal bir şekilde düzenlemek ister ve bunu
yapabilir, fakat bu ilköğretim okullarında bütçe engeline takılır. Anasınıflarının geliri öğrenci aidatları ile
sınırlıdır. Bu gelir ile öğrenci kahvaltıları, temizlik giderleri ve personel maaşı için yetmediğini bildiğimizden
dolayı biz öğrenme merkezlerimizi kıt- kanaat imkanlarımızla düzenlemekteyiz.’
Ö 201: . Yeni programla birlikte bakanlık anasınıflarına öğrenme merkezleri için malzeme ya da bütçe yardımı
yapmalıydı.
Ö 210: ‘ Yeni programdaki öğrenme merkezlerini hazırlamak belli bir maliyet gerektiriyor.’
Nitelikli merkez hazırlamaya ilişkin bilgilendirme ihtiyacını dile getiren öğretmenlerin ifadelerinden
bazıları şu şekildedir:
Ö 10: “Kum su merkezi ile ilgili bilgim yok. Öyle bir merkez hazırlamadım. ”
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Ö 35: “Sınıfta öğrenme merkezli bir eğitim çok yönlü ve geliştirici bir eğitim ortamı olacağına eminim ama yeni
program hakkında bilgi ve araç- gereç sağlanmadığından yetersiz görüyorum. Bu yüzden uygulamalarda
aksaklıklar olacağını düşünüyorum.”
Ö 36: “Öğrenme merkezleri ile ilgili çok fazla bilgilendirilmedik. Sadece öğretmen arkadaşların birbiriyle
iletişimi sayesinde haberdar olduk. Seminer verilerek bizleri tam olarak bilgilendirmeleri çok daha iyi olur. Bilgi
verilirse merkezleri en iyi şekilde hazırlayacağımı biliyorum.”
4.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Okul öncesi öğretmenlerinin 2013 MEB okul öncesi eğitim programına göre fiziksel ortamın
düzenlenmesine ilişkin görüşlerine yönelik yapılan analizde, okul öncesi öğretmenlerinin önemli bir kısmı 2013
yılında güncellenen Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan öğrenme merkezlerini
düzenleyebildiklerini belirtmişlerdir. Yeni programda yer alan ideal sınıfa göre kendi sınıfını düzenleme
sorusuna çalışmaya katılan yaklaşık dört öğretmenden biri düzenleyemediğini belirtmiştir. Ayrıca çalışmaya
katılan öğretmenlerin %15 ile dramatik oyun ve %34.2’si kum ve su masasını sınıfta düzenleyemediklerini
belirtmişlerdir. Öğretmenlerin fiziksel ortamın düzenlenmesine ilişkin yarı yapılandırılmış görüşme sorusuna
verdikleri yanıtlar incelendiğinde, sorunlar üç tema altında toplanmıştır; sınıfların fiziksel koşullarının uygun
olmaması, bütçe sıkıntısından kaynaklı materyal eksiklikleri ve nitelikli merkez hazırlamaya ilişkin bilgi
eksiklerini bulunması, bilgilendirilmeye duydukları ihtiyaçlar nedenleriyle öğrenme merkezlerini oluştururken
sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir.
Okul öncesi fiziksel ortamlar hakkında yapılan önceki çalışmalar incelendiğinde de çalışmamızın
bulgularına benzer başka araştırma bulguları olduğu görülmektedir. Üstün (2002) ve arkadaşları tarafından
yapılan çalışmada araştırmaya konu olan okulların yüzde 40’ının yetersiz kalitede olduğu tespit edilmiş ve
ülkemizdeki okul öncesi eğitim kurumlarının özellikleri konusunda yasal, finansal, eğitmen ve kadro ile ilgili,
yönetimsel, fiziksel ve eğitimsel sorunlar olduğu ifade edilmiştir. Kalkan (2008)’ın yüksek lisans tez
çalışmasında, Ankara ilinde yer alan 3 farklı türdeki okul öncesi eğitim kurumları ECERS ölçeği kullanılarak
fiziksel ortam kalitesi açısından değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları, kurumların “iyi” nin altında fiziksel
ortam kalitesine sahip oldukları ve kurumlar arasında anlamlı farklılık bulunmadığını göstermiştir.
Varinli ve Uzay (1997) tarafından eğitimde kaliteyi etkileyen unsurlar şu şekilde sıralanmıştır;
Öğrencilerin kalitesi, Öğretim elemanlarının kalitesi, Fiziki ortamın teknik donanımın kalitesi, Sosyal-kültürel
ve akademik faaliyetlerin yeterliği, Yönetim anlayışıdır. Okul öncesi eğitimde de benzer şekilde kaliteyi
etkileyen unsurlardan biri olarak fiziksel ortamın uygun şekilde düzenlenmesi gereklidir.
Feyman (2006)’ ın çalışmasında okul öncesi eğitim kurumlarında kalitenin çocukların gelişim alanları
üzerine etkilerini incelemiş ve sınıflarda kalite düzeyi yükseldikçe çocukların bilişsel gelişim düzeylerinin de
arttığını ortaya koymuştur. Tuncel (2008)’in çalışmasında fiziki ortam ve düzenlemelerin örtük programın
kaynaklarından biri olarak değerlendirmiştir. Sınıfın fiziki ortamı, öğrencilerin duyuşsal özelliklerinin gelişimini
de etkilediğini belirtmiştir. Manning ve Manning (1993), sınıfın fiziki ortamının öğrencileri teşvik edici
olabileceğini; onların mutlu ve üretken kalmalarına yardım edebileceğini; bir öğretmenin araştırmacılığı ve
üretkenliği cesaretlendirebileceğini belirtmektedir (Akt. Uludağ ve Odacı, 2002). Bu çalışmalar eğitimde
kalitenin arttırılabilmesi için, uygun fiziksel koşulların sunulmasının gerekliliğine dikkat çekmektedir. Kalıcı
öğrenmenin gerçekleşebilmesi için yaparak yaşayarak, yani öğrencilerin aktif katılımıyla yürütülen etkinliklerle
mümkün olacağı ilgili literatürde belirtilmektedir. (Sivan, Leung, Woon, Kember, 2000; Birenbaum, 2002).
Materyal ihtiyacın üst düzeyde olduğu eğitim ortamlarında kalıcı öğrenme istenilen düzeyde sağlanamayacaktır.
Bulgulara göre, okul öncesi kurumlara maddi desteğe ihtiyaç olduğu görülmektedir. Araştırma sonucu,
anasınıflarında bütçe sıkıntısı yaşandığını ortaya çıkarmıştır. Önceki yıllarda yapılan araştırmalarda da okul
öncesi eğitim kurumlarında bütçe ihtiyacı olduğu ifade edilmiştir. Toprak (2009) çalışmasında, okul öncesi
eğitim için ayrılan bütçenin oldukça yetersiz olduğunu, hükümetin bu bütçeyi arttırması gerektiğini belirtmiştir.
Okulöncesi eğitimde, belediyelerin de önemli katılımlarının olacağını ve etkin uygulamalarla erken çocukluk
dönemindeki çocuğun eğitiminde daha da etkili olabileceklerini ifade etmiştir.
Fiziksel mekanın düzenlenmesi, hem çocuğun gelişiminde hem de okul öncesi eğitimin
yaygınlaşmasında önemli bir rol oynadığından bir okul öncesi kurumunun düzenlenmesinde fiziksel özelliklerin
Okul öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin (Mertoğlu,2006 ) öngördüğü şekilde olması büyük önem
kazanmaktadır. Bu anlayışla, okullarda uygun olmayan fiziksel koşulları nitelikli eğitim ortamlarına dönüştürme
çabası içinde olan öğretmenler, sorunları çözebilmek için okuldaki idarecileri ile sık sık görüşmektedirler.
Fiziksel mekan düzenlemesi, materyal ihtiyaçlarının giderilmesi için okul yönetiminden destek beklemekte ve
destek göremedikleri durumda yönetimle çatışma durumları yaşamaktadırlar. Zembat (2010), yöneticilerin
materyal ve sınıfın fiziki koşulları, yardımcı personel gibi eğitim ortamını etkileyebilecek alanlardaki
eksikliklere duyarsız kalmaları, çocuklardan sınıfın giderlerini karşılamak için alınan aidatların kullanımının
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yönetici kontrolünde olması ve okulun diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanılması öğretmenlerin,
yöneticilerle yaşadıkları çatışma durumları arasında sayılabildiğini belirtmiştir.
Sorunların çözümündeki adımlar bu noktada önem taşımaktadır. Sorunları ele alış tarzı iş ortamında
motivasyonu düşürmemelidir. Keenan’a (1996) göre motivasyon, bireylere karşı nasıl davranıldığıyla ve
bireylerin yaptıkları iş hakkından neler hissettikleri ile ilgilidir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerindeki niteliği
arttırmaya yönelik toplantılarda, öğretmen - okul yönetimi işbirliği sağlanmalıdır.
5.

ÖNERİLER

Okul öncesi eğitimde kalite ile ilgili olarak (fiziksel donanım ve pedagojik açıdan) özellikle dikkat edilecek
hususlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:






Eğitim ortamları tasarlanırken hem kültürel hem de çağdaş unsurlar dikkate alınmalı, eğitim ortamları
tek düzelikten kurtulmalıdır.
Herhangi bir gelişime hemen uyum sağlayabilmek için eğitim ortamları değiştirilebilir ve
dönüştürülebilir şekilde düzenlenmelidir.
Eğitim ortamları çocuğa rahatça hareket imkânı verecek, bireysel ve grup faaliyetlerine ve aynı
zamanda topluluk duygusunun oluşmasına imkân verecek şekilde tasarlanmalıdır.
Sınıf ve sınıf içerisindeki materyaller çekici, ilginç bir şekilde organize edilmelidir.
Okul öncesi eğitim kurumlarında, eğitim materyallerinin çocukların gelişimine ve eğitimine büyük
katkı sağladığı göz önünde bulundurularak bu kurumlarda eğitim malzemelerinin yeterli miktarlarda,
çocukların ilgi ihtiyaçlarına uygun çeşit ve özellikte olmasına önem verilmelidir.



Okul öncesi eğitim ortamlarının niteliğine ilişkin standart göstergeler oluşturulmalı ve bütün okul
öncesi eğitim kurumlarının en üst düzeyde niteliğe sahip olması yönünde düzenlemeler yapılmalıdır.



Eğitim ortamlarında farklı tür etkinliklerin uygulanabilmesi için geçici etkinlik köşelerine daha fazla
yer verilmelidir.



Eğitim malzemelerinin çeşitliliği kadar, bu malzemelerin amaca uygun olarak çocuklara sunulması ve
düzenlenmesi sağlanmalıdır.



Eksik ve farklı içeriğe sahip materyallerin temin edilebilmesi için uzmanların ve yöneticilerin desteği
sağlanmalıdır.



Eğitim ortamlarından sorumlu öğretmenlere, nitelikli bir okul öncesi eğitim ortamının sahip olması
gereken özellikler, eğitim araç gereçlerini ve eğitim ortamlarını etkin kullanma konularında eğitimler
verilmelidir.



Çocukların gelişim açısından oyun çocukluğu evresinde olduğu unutulmamalı ve tüm türdeki
anaokullarında bahçe düzenlemeleri yapılmalı ve iyileştirilmelidir.



Gelişen teknoloji çağından uzak kalınmamalı ve öğretmenlerin teknolojiyi ve teknolojik aletleri daha
etkin bir şekilde etkinliklerinde kullanmaları teşvik edilmelidir. Eğitim ortamları çocukların işbirliği
içerisinde paylaşımlar yapabilecekleri ortamlar olmalıdır. Bu yüzden onların çatışmalarını engelleyecek
çeşitli önlemler alınmalıdır.
MEB’in eğitim dönemi başında anasınıflarına öğrenme merkezleri materyallerini, ücretsiz temini
konusunda okullara destek olması sağlanmalıdır.
Anasınıflarının materyal ihtiyaçlarının karşılanması için okullara ek ödenekler sağlanmalıdır.
Okullarda, sınıfların fiziksel özellikleri dikkate alınarak, nitelikli öğrenme merkezlerinin
hazırlanabilmesi için rehberlik hizmetleri sağlanmalıdır.
Anasınıfı olarak belirlenmiş sınıfların fiziksel özellikleri dikkate alınarak öğrenci kaydı yapılmalıdır.







Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet öncesi bilgilerini artırıcı ve hizmet sonrası eğitim yılını
değerlendirmeye yönelik görüşlerini paylaşacakları seminerler planlanmalıdır.



Okul yöneticilerinin öğretmenlerle işbirliği içinde çalışarak, iletişim ve koordinasyonu artırmaya
yönelik eğitim çalışmaları yapılmalıdır.
6.
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BANDO OKULLARI KOMUTANLIĞI’NDA ÇOK KÜLTÜRLÜ MÜZİK EĞİTİMİ
MULTICULTURAL MUSIC EDUCATION IN MILITARY BAND SCHOOL
Bahadır Çokamay
Özet
Çok kültürlülük politikalarının eğitimde yer almasını savunan düşünce ve yaklaşımları ifade eden çok kültürlü eğitim; din, dil,
ırk, kimlik, sosyal sınıf ve cinsiyet farklılıklarından kaynaklanan unsurları dikkate alarak, tüm öğrenciler için eğitimde eşit
fırsatlar sunmayı, öğrencileri bu farklılıkların bilincinde olan demokratik ve hoşgörülü bireyler olarak yetiştirmeyi, böylece
eğitimi ve öğretimi zenginleştirici etkinliklere dönüştürerek gerçekleştirmeyi hedefler. Çok kültürlülük ve müzik eğitimi de
1960’larda belirginleşmeye başlamış, etno- müzikolojik söylemlerin etkisiyle uluslararası alanda önemli bir tartışma ve çalışma
platformu açmıştır. Türkiye’de de son yıllarda çok kültürlülük ile ilgili yapılan çalışmaların da neticesiyle, çok kültürlü müzik
eğitiminin, eğitim sisteminde yer bulması kaçınılmaz olmuştur. Ülkemizde eğitim sistemimizin bir parçası olan Bando Okulları
Komutanlığı, Türk müzik kültürünün tarihten gelen en önemli öğelerinden biri olan askeri müzik geleneğinin günümüzdeki
temsilcisidir. Bando Okulları Komutanlığı’nda eğitim, dört yıl lise, iki yıl Meslek Yüksek Okulu olmak üzere toplam altı yıllık
bir süreci kapsamaktadır. Silahlı Kuvvetlere bağlı bandolara icracı eleman yetiştirme görevini üstlenen okul, öğrenci kaynağı,
konser ve törenlerde icra edilen repertuarın yerli-yabancı kültürel çeşitliliği, mesleki müzik eğitimi kitap- metodlarının farklı
ulusal müzik anlayışlarına gore olması ve KKTC, Azerbaycan, Afganistan ve Arnavutluk gibi farklı coğrafyalardan gelen
misafir askeri öğrencilere eğitim vermesiyle çok kültürlü müzik eğitimi veren bir kurum görünümü kazanmıştır. Bu çalışmada;
ilgili literatür taranarak çok kültürlü müzik eğitimi hakkında kuramsal çerçeve oluşturulmuş ve Bando Okulları
Komutanlığı’ndaki çok kültürlü müzik eğitimi uygulamaları incelenerek sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çok kültürlülük, Müzik, Eğitim
Abstract
Multicultural education which defends multiculturalism policies to be in education aims to provide equal opportunities in
education for all students and bring up students as being a democratic and a tolerant who are aware of these differences so that
it aims to realized transforming education and teaching to constructive activities consideringly basic components which arise
from religious, language, race, ethnicity, identity, social class and gender differences. Multiculturalism and music education
occurred at 1960s and it opened an important international discussion and study platform by means of ethno-musicological
discourses. Multicultural music education had a place in education system as a result of studies related to multiculturalism in
recent years in Turkey. Military Band School which is a part of education system in Turkey, is a current delegate of military
music education which was from Turkish music culture history. Education in Military Band School is six years totally which
involves four years for high school and two years for vocational high school. This school which brings up performer to bands
connected with armament is an institution of multicultural music education with various cultural repertoires in concerts and
ceremonies, methods which are build on different music understanding and giving music education to guest cadets from Turkish
Republic of northern Cyprus, Azerbaijan, Afghanistan and Albania etc. In this research, theoric framework was constituted
concerning multicultural music education with reviewing literature and multicultural music education applications in Military
Band School was presented.
Keywords: Multiculturalism, Music, Education

1.

GİRİŞ

Çok Kültürlü Müzik Eğitimi
Çok kültürlü müzik eğitimi, çok kültürlülük kavramı oluşmadan önce 1920’lerin sonundan itibaren A.B.D.
Müzik Eğitimi Konseyi’nin gündeminde olmuştur. 20.yüzyılın başlarında Uluslararası Müzik Konferans’larında
müzik eğitimine ilişkin stratejilere, dünya müziklerinin birarada sunulabileceği bir anlayış geliştirilmeye
başlanmıştır.(Ergin, 2001:29)
Çok kültürlü müzik eğitimi 1960’larda belirginleşmeye başlamış, etno- müzikolojik söylemlerin etkisiyle
uluslararası alanda önemli bir tartışma ve çalışma platformu açmıştır. Çok kültürlü müzik eğitimi (Multi-cultural
music education), kavram olarak kültürlerarası müzik eğitimi (inter-cultural music education), kültür-geçişsel
müzik eğitimi (cross-cultural music education), dünya müzikleri eğitimi (world music education) gibi terimlerle
aynı anlamda fakat daha yaygın biçimde kullanılır. (Toksoy, 2014:3)
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Çok kültürlü müzik eğitiminin temel ilkesi; Dünya müzik kültürlerinin müzikleri, müzik eğitimi alanında
önemli bir rol oynamalı ve hepsi öğrenilmeye ve anlaşılmaya değer müziklerden oluşan, bir müzikler
dünyasının varlığının bir hareket noktası olarak alınması olarak görülebilir.
Çok kültürlü müzik eğitimi anlayışına ışık tutacak bir çok makale, kitap, konferans, seminer ve
sempozyum raporları bulunmaktadır. MEJ (Music Educators Journal/ Müzik Eğitimcileri Dergisi, MENC
(Music Education National Counsil/ Müzik Eğitimi Ulusal Konseyi) ve ISME (Uluslararası Müzik Eğitimcileri
Derneği) önemlilerinden birkaçıdır.
UNESCO’nun himayesinde ve ona bağlı olarak 1953’te, müzik eğitiminin, genel eğitimin tamamlayıcı bir
unsuru olduğu fikrini teşvik etmek ve geliştirmek maksatlı kurulan ISME (Uluslararası Müzik Eğitimcileri
Derneği) bu anlayışı ileriye götüren önemli bir kuruluştur. Bu kuruluş 1950’lerden başlayarak dünyadaki müzik
kültürlerinin birarada yaşatıldığı ve eğitminin verildiği bir ortamı yaratma çabasında oluşmuştur.
1960’lı yılların sonundan itibaren ‘‘Etnik Müzik’’ kavramıyla çok kültürlü müzik ve eğitimi MENC
bünyesinde düzenlenen konferanslarda yer almış, 1980’ler boyunca müzik öğretmenlerinin derslerine katkı
sağlayacak, dünya müzik kültürlerine ait uygulamalar içeren oturumlara yer vermiştir. 1990 yılında
Ethnomusicology Society (Etnomüzikoloji Derneği), Smithsonian Institution’s Folklife Programs (Smithsonian
Enstitüsü Folklor Programları Ofisi), MENC’s Society of General Music (MENC’in Genel Müzik Birimi) ile
ortaklaşa ‘‘The Multicultural Symposium’’ (Çok Kültürlülük Sempozyumu) düzenlemiştir. Bu sempozyumda;
Müzik öğretmeni rolünün, öğrencilerin insanlık anlayışlarını, ırklar arası ve kültürel farklılıklara hoşgörüsünü
beslemek olduğu anlayışı ve çok kültürlü müzik eğitiminin sadece genel müzik eğitimi ile sınırlı kalmaması, koro
ve çalgı derslerinin de bir parçası olması gereği vurgulanmıştır.
MEJ’in 1972 yılı Ekim sayısının başlığı Music in World Cultures (Dünya Kültürlerinde Müzik) olarak yer
almıştır. Üç bölümden oluşan bu sayıda dünya müzikleri genel olarak tanıtılmış, çeşitli kültürlere ait müziklerin
sınıf içi kullanımına dair bazı yöntemler, ayrıca bir çok müzik kültürüne ait çalgı ve müzisyen resimleri,
etnomüzikolojik dernek ve eğitim veren okulların listeleri ve terimler sözlüğü yer almıştır. 1980 Eylül sayısında
‘‘Okullardaki müzik müfredatı, etnik çeşitliliğin temsiliyetini sağlamak zorundadır’’ gibi çok kültürlü müzik
eğitimini savunan görüş yer almıştır. (Volk’tan aktaran Toksoy, 2014)
Amerika Birleşik Devletleri’nde çokkültürlü müzik eğitiminin gelişimi üzerine yapılan araştırmalarda;
Amerika’lı bazı müzik eğitimi teorisyenleri, düşünürleri müziği, müzik yapmayı, müziği öğrenmeyi ve müzik
eğitimini “eurocentric” pencereden görmek yerine (yani müzik eşittir Batı Avrupa müziği, müzik yapma eşittir
konsere hazırlık ve konser verme geleneği) müziğin aslında evrensel bir dil olmadığını, dünyada farklı müzik
türlerinin ve müzik yapma geleneklerinin olduğunu tartışmaya açmışlardır. Daha da önemlisi evrensel olanın
müzik yapma davranışı olduğunu ve bunun dünya üzerindeki tüm toplumlarca paylaşılan ortak bir fenomen
olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca müzik eğitimi alanındaki araştırmacıların etnomüzikoloji ve antropoloji
alanlarında yapılan çalışmalara ilgi göstermesi ve o alanlarda elde edilen araştırrma bulgularını müzik
eğitiminde tartışmaya açmaları, çokkültürlü müzik eğitimi perspektifinin daha da gelişmesine on ayak olmuştur.
(Bonn, 2009:3)
Bando Okulları Komutanlığı’nda Müzik Eğitimi
Bando Okulları Komutanlığı, ilk olarak 23 Kasım 1831 tarihinde İstanbul’da ‘‘Musika-i Humayun’’ adı
altında kurulmuştur. 1922 yılında ‘‘Makam Hilafet Muzikası, 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün
direktifleriyle Ankara’ya taşınarak ‘‘Riyaset-I Cumhur Musiki Heyeti’’ adını almıştır. 1939‘da ‘‘Ankara Musiki
Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulu’’, 1964’de ‘‘Askeri Mızıka Okulu’’ adları altında faaliyetlerini
sürdürmüştür. 1985 yılında ‘‘Silahlı Kuvvetler Mızıka Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu’’ adı ile Meslek
Lisesi statüsüne kavuşmuştur. 30 Haziran 2003 tarihinden itibaren ‘‘Bando Astsubay Hazırlama Okulu’’(Lise)
ve ‘‘Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu’’’ndan oluşan ‘‘Bando Okulları Komutanlığı’’ adı altında
teşkilatlanmıştır.
Astsubay Hazırlama Okulu’nda Güzel Sanatlar Lisesi statüsünde 4 yıl, Meslek Yüksek Okulu’nda ön lisans
düzeyinde 2 yıl eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Genel Kültür ve Askeri derslerin yanı sıra branşı olan çalgısını
en iyi şekilde icra edebilen öğrenciler yetiştirmek amacıyla, Müziksel İşitme Okuma ve Yazma, Piyano, Çalgı,
Müzik Biçimleri, Birlikte Çalma, Batı Müziği Tarihi, Bilişim Destekli Müzik, Armoniye Giriş, Geleneksel
Müzik Tarihi, Türk ve Batı Müziği Koro derslerinden oluşan meslek dersleri mevzuatta belirtilen esaslara
uygun olarak icra edilmektedir. Meslek Yüksek Okulu’da ise Devlet Konservatuvarlarının Üflemeli ve Vurmalı
Çalgılar Programları model alınarak Orkestra, Çalgı, Oda Müziği, Eşlikli Çalma, Koro, Armoni, Kompozisyon
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ve Müzikal Analiz, Çağdaş Müzik Tarihi gibi dersler uygulanmaktadır. Çalgı eğitimi; flüt, obua, fagot, klarnet,
saksafon, trompet, trombon, korno, bariton, tuba ve vurmalı çalgılardan oluşmaktadır.
Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nu bitiren öğrenciler Bando Astsubayı olarak çeşitli illerdeki Askeri
Bandolara icracı olarak atanmaktadırlar. Astsubay Hazırlama Okulu’nu başarı ile bitiren her öğrenci direkt
olarak Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na geçmektedir. Ayrıca her yıl Astsubay Hazırlama Okulu’nu
başarı ile bitiren öğrencilerden başarı durumuna gore kontenjan dahilinde Hacettepe Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nı kazananlar Bando Subayı olarak yetiştirilmektedirler.
2.

YÖNTEM

Bu araştırma, araştırma amacına uygun olarak algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir
biçimde ortaya konmasını hedefleyen (Yıldırım ve Şimşek 2011) nitel araştırma modeliyle gerçekleştirilmiştir.
Veriler nitel araştırma yöntemlerinden biri olan döküman incelemesi yöntemi ile analiz edilmiştir.
3. BULGULAR
Bando Okulları Komutanlığı’nda Çok Kültürlü Müzik Eğitimi Uygulamaları
Bando Okulları K.lığı’ndaki çok kültürlü müzik eğitimi; öğrenci kaynağı, çalgı eğitiminde kullanılan çalgı
metotları ( eğitim kitapları), misafir askeri öğrenci, koro eğitimi ve repertuar gibi başlıklar altında incelenebilir.
Öğrenci Kaynağı
Bando Okulları K.lığı Hazırlama Okulu bölümüne Ortaokul sonrası yazılı, sağlık, müzik ve mülakat
sınavları ile öğrenci almaktadır. Bu alım sırasında öğrencinin akademik başarısı temel alınır. Öğrenci kaynağının
çeşitli bölgelerden oluşması ve buna ek olarak misafir askeri öğrencilerin olması çokkültürlü müzik eğitimine uygun
ortam hazırlamaktadır.
Çalgı Dersi Kitapları (Metotları)
Bando Okulları Komutanlığında Çalgı dersi, eğitim-öğretim kapsamında ana unsurdur. Hazırlama
Okulunda (Lise) 5-6 ders saati, M.Y.O’da 2 ders saatlik bir süreci kapsar. Öğrenciler bu derste seçildiği veya seçtiği
çalgıyı temel özelliklerinden başlayarak bando içinde çalgı icracısı olma hedefiyle en üst düzeyde öğrenmektedir.
Bu ders süresince çalgı öğretmenleri, çeşitli ders kitaplarından faydalanmaktadır. Bu ders kitapları daha çok çalgı
metodu adıyla adlandırılırlar. Çalgı metotları bazı batı ülkelerinde uygulanan çalma tekniği, yöntem ve bazen de
küçük çaplı bakım ve onarım usullerini açıklayan kitaplardır. Aşağıda çalgı bazında hangi metotların kullanıldığı
gösterilmektedir:
ÇALGI
Flüt
Obua

Fagot

Klarnet

Saksafon
Trompet-Kornet-Büğlü-Bariton

Korno

METOT
Altes (Fransız), Taffanel&Gaubert (Fransız), Andersen
(Fransız), Köhler (Alman)
Gillette (Fransız), Bettina-Ursula(Alman), Salviani
(İtalyan), Pietzch (İtalyan), Mariani (İtalyan), Thevet
(Fransız)
Krakamp (Alman), Weissenborn (Alman), Obradors
(İtalyan), Milde (Fransız), Bordeu (Fransız), Boza
(Fransız)
Klose (Fransız), Wiedemann (Alman), Barmann
(Alman), Kellner (Fransız), Stark (Alman), Rose
(Amerikan), Gambaro (İtalyan), Magnani (İtalyan),
Blancou (Fransız)
Klose (Fransız)
Arban (Fransız), Clodomir (Fransız), Clarke (Fransız),
Vizutti (İtalyan), Colin (Amerikan), Stamp (Amerikan),
Gatti (İspanyol), Kooprasch (Alman)
Neuling (Alman), Gabler (Alman), Frehse (Alman),
Thevet (Fransız), Ceccarossi (İtalyan), Kling (Alman),
Schantl (Alman), Tuckwell (İngiliz), Thompson
(Amerikan), Voxman (Amerikan), Franz (Fransız),
Getchel (Amerikan), Alphonse (Fransız)
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Trombon

Lafosse (Fransız), Bleger (Fransiz), Clodomir (Fransız)
Mcdunn (Fransız) Dantas (Ispanyol), Arban (Fransız)

Bas

Clodomir (Fransız), Arban (Fransız), Bleger (Fransız),
Bernard (Fransız), Cherlier, Kooprasch (Alman)
Stone (Amerikan), Podemski (Polonya),
Famuloro
(İtalyan), Whaley (Amerikan), Belson (Amerikan),
Lockett (Amerikan),
Pratt (Amerikan), Wilcoxon
(Amerikan), Micalizzi (İtalyan), Bailey (Amerikan),
Fink (Alman) Mc Millan (İngiliz), Albright (Amerikan)

Vurmalı Çalgılar

Yukarıda çalgı gruplarına gore çalgı metotlarının adları ve hangi millet kaynaklı olduğu yazılmıştır. Genel
olarak kullanılan metotların Fransız kaynaklı olduğu görülmektedir. Bandoda kullanılan çalgıların gelişim evrelerini
Avrupa ve Amerika’da geçirmeleri, çalgı metotlarının da bu kıtalarda yazılmasına sebep olmuştur. Bu metotlarda
klasik batı müziği çizgisinde etüt, egzersiz ve eser olmasının yanı sıra yerel halk müziklerine de rastlanmaktadır.
Misafir Askeri Öğrenci
Misafir öğrencilere yönelik her türlü uygulama ve davranışta esas, onları bir Türk dostu yapmaktır. Bu
maksatla Türk kültürünün ve tarihinin tanıtılması, Türkiye’ye sevgi duymalarının sağlanması, kendilerine geleneksel
Türk misafirperverliğinin yaşatılması sağlanmaktadır.
Bando Okulları K.lığına dış ülkelerden misafir öğrenci kabul edilmesi Genelkurmay Başkanlığının izni ile
ikili anlaşmalar veya Bakanlar Kurulunun kararı ile olur. Misafir öğrencilerin, eğitim ve öğretimi takip edebilecek
niteliği haiz olması ile ilgili hususlar, ikili anlaşmalarda düzenlenir. Bu öğrenciler, öğretimi takip edebilecek dil
yeterliliklerinin saptanmasından sonra eğitim-öğretime başlatılır. Eğitim- öğretim süresi, sınav ve değerlendirme ve
disiplinle ilgili hususlarda ilgili yönergelerin hükümlerine tabi olup,diğer hukuki ve idari mevzuat ikili anlaşmalarda
belirtilir. Misafir öğrenciler için uygun görülmeyen ders ve ders dışı faaliyetler, Türk diline yeterince vakıf
olamamaları nedeniyle, sınav ve değerlendirmelerde bu öğrencilere uygulanacak özel hükümler ikili anlaşmalarla
belirlenmemişse Bando Meslek Yüksek Okulu’ndakiler için Yüksek Okul Kurulunca, Lise bölümündeki öğrenciler
için Öğretmenler Kurulunca belirlenir.
1983 yılından beri düzenli olarak Kıbrıs, 2004 yılından beri Afganistan, 1993 yılından beri Azerbaycan,
1994 yılından beri Arnavutluk askeri öğrencisine askeri müzik eğitimi verilmektedir. Bu öğrenciler diğer
öğrencilerle birlikte oryantasyon sürecinden sonra eğitime dahil olurlar. Bu öğrencilerin diğer Türk askeri
öğrencilerle birlikte eğitim görmesi çok kültürlü müzik eğitiminin en önemli kısmıdır. Öğrenciler hem Türk
kültürünü öğrenmelerinin yanı sıra kendi kültürlerini Türk öğrencilere tanıtma fırsatı bulurlar.
Repertuar
Bando müziğinde kullanılmak üzere Bando Okulları K.lığı bünyesinde Repertuar Kısmı bulunur. Repertuar
Kısmı, notaların depolandığı ve gerekli zamanlarda dağıtıldığı bölümdür. Bu repertuarda yazılı ve dijital ortamda
toplam 10.000 kadar nota bulunur. Bu notalar kataloglama faaliyeti kapsamında altı ana başlıkta incelenebilir:
1. Eserler
2. Türk Marsları
3. Yabancı Marslar
4. Milli Marslar
5. Oda Müziği
6. Çalgı Metotları
Yukarıda belirtilen başlıklar altındaki notalar sadece, Çağdaş Türk Müziği ve Klasik Batı Müziğini
kapsamayarak, çeşitli ülkelerin halk müziklerinin olduğu düzenlemeler, ülkelerin milli marşları ve sevilen pop
parçaları gibi çok kültürlü bir repertuardan oluşmaktadır. Ayrıca ülkemizin farklı bölgelere ait yerel müziklerinin
(türkü, halk şarkısı vb.) çok seslendirilerek bandoya düzenlemeleri bulunmaktadır. Bu eserler, 11.Sınıftan başlamak
üzere özellikle 12.Sınıf, MYO-I ve MYO-II sınıflarında Birlikte Çalma, Oda Müziği ve Orkestra derslerinde
çalışılıp, uygun zamanlarda konser verilir.
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Bando Okulları K.lığı bünyesindeki 12.Sınıf, MYO-I ve MYO-II Sınıf Bandoları tarafından Misafir Askeri
Personel ve Öğrencilerin ülkelerine ait marşlar ve popüler müzik parçalarından oluşan bir repertuar hazırlayarak,
özel günlerde yapılan etkinliklerde bu parçaların icra edilmesine özen gösterilmektedir.
Koro Eğitimi
Koro eğitimi bir müzik okulunda hele ki askeri müzik kurumunda olmazsa olmaz bir olgudur. Bir yerden
bir yere intikal ederken veya sıralı olarak yapılan yürüyüşlerde toplu olarak söylenen marş ya da türküler askerlik
mesleğinin vazgeçilmez bir yapısıdır. Bu sebeple koro eğitimi, Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma (M.İ.O.Y.)
dersine paralel olarak yapılmaktadır. Koro dersi Meslek Yüksek Okulu’nda aynı adla uygulanmasının yanı sıra
Hazırlama Okulu’nun Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne denk olması sonrası iki türlü adlandırılarak yer verilmiştir;
Türk Müziği Koro Eğitimi (T.M.K.E.), Batı Müziği Koro Eğitimi (B.M.K.E.).
Her iki dersteki başlangıç temel konuları aynı, fakat repertuarı ile ayrışmaktadır. T.M.K.E. dersinde tek
sesli olarak Türk Müziğinde yer alan Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eserlerine yer verilirken, B.M.K.E.
dersinde klasik batı müziğine ait tek sesli ezgiler veya çok seslendirilmiş eserler ve türkülere yer verilmektedir.
Özellikle B.M.K.E. dersindeki farklı bir çok ülkeye ait halk şarkılarına yer verilmesi diğer kültürlerinin tanınması
açısından önemlidir. Ayrıca T.M.K.E. dersinde de Anadolu’nun her bölgesinden halk türkülerine yer verilmektedir.
Her iki koro eğitiminde de çalışılan eserler çeşitli konser ve festivallere katılarak sunulmaktadır. Aşağıda katılanan
festival örnek repertuarları verilmiştir:
ETKİNLİK VE TARİHİ

DÜZENLEYEN KURUM

2.Türkiye Polifonik Korolar ŞenliğiMayıs 1997
2.Türkiye Polifonik Korolar Şenliği26 Mayıs 1998

T.C.Kültür Bakanlığı- Türkiye Polifonik
Korolar Derneği
T.C.Kültür Bakanlığı- Türkiye Polifonik
Korolar Derneği

6.Türkiye Polifonik Korolar Şenliği2 Haziran 2001

T.C.Kültür Bakanlığı- Türkiye Polifonik
Korolar Derneği

17.Türkiye Polifonik Korolar Şenliği2 Haziran 2012

Türkiye Polifonik Korolar Derneği

18.Türkiye Polifonik Korolar Şenliği01 Haziran 2013

Türkiye Polifonik Korolar Derneği

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞE
ÖRNEK REPERTUAR
Kalinka- Rus Halk Şarkısı, Al FadimemAfyon Türküsü, Bebek/Ninni
Hawaian Song (Calipso Üzerine Çeşitleme)Hawaii Şarkısı
Karadeniz- U.C.Erkin, Andaluza Franciscoİspanyol Halk Şarkısı, Bir Dalda İki ElmaAnkara
Çamdan
Sakız
AkıyorKahraman
maraş/Elbistan
Sen Bu Yaylaları Yaylıyamazsın- Karadeniz
Türküsü, Gönül Gurbet Ele Var maGaziantep

Yukarıda görüldüğü üzere Rusya’dan Hawaii’ye, Avrupa’dan Amerika’ya, Karadeniz Bölgesinden İç
Anadolu Bölgesine kadar geniş bir coğrafyanın müziklerine koro eğitiminde yer verilmiş ve çeşitli müziksel
etkinliklere katılım olmuştur.
Eğitsel Kol Faaliyetleri
Eğitsel Kol adı verilen faaliyet uygulamasında öğrencinin ders programı harici bilgi ve becerisini arttırıcı
aynı zamanda müzik ve askerlik mesleğine katkı sağlayıcı konular yer alır. Bu konular eğitim-öğretim yılı
başlamadan önce belirlenerek öğrencilere uygulanan anketler sonucunda yapılır. Satranç, hızlı okuma, halk
oyunları, uzak doğu dövüş sporları gibi müzik dışı konulardan başka öğrencilerin aldıkları klasik batı müziği
eğitimine paralel olarak halk müziği, caz müziği, pop müziği gibi branşlarda öğrenciler eğitim alırlar.
Halk Müziği Eğitsel Kol Faaliyetlerinde; öğrenci teorik olarak Türk halk müziği konusunda bilgilendirilir.
Daha sonra kendisinin ya da öğretmeninin seçtiği bir halk müziği çalgısı ile (genellikle bağlama, saz…) bu
teorik bilgiler pekiştirilir. Çalınan repertuar genel olarak bütün bölge ve yöreleri kapsayacak şekilde oluşturulur.
Yıl sonunda etkinlik olarak konser verilir. Bu faaliyetle öğrencinin, mezuniyet sonrası atandığı farklı
bölgelerdeki bandoların konser etkinliklerinde çalıştığı repertuara bağlı olarak yer alması da hedeflenmektedir.
Caz Müziği Kol Faaliyetinde; öğrenci caz müziği konusunda bilgilendirilir. Daha sonra sorumlu öğretmen
tarafından caz müziği icra edecek grup ya da gruplar oluşturulur. Öğrenci ya da öğretmenin belirlediği bir
repertuar çalışması yapılır. Çalışmalar bireysel ya da grup olarak yapılır. Bu faaliyetle öğrencinin, mezuniyet
sonrası atandığı farklı bölgelerdeki bandoların konser etkinliklerinde çalıştığı repertuara bağlı olarak yer alması
da hedeflenmektedir. Ayrıca ülkemizdeki caz festivallerine askeri bando ve orkestraların katıldığı göz önünde
bulundurulduğunda bu eğitsel kol faaliyeti önem arz etmektedir.
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Pop Müziği Eğitsel Kol Faaliyetlerinde; öğrenci teorik olarak pop müziği konusunda bilgilendirilir. Daha
sonra sorumlu öğretmen tarafından pop müziği icra edecek grup ya da gruplar oluşturulur. Öğrenci ya da
öğretmenin belirlediği bir repertuar çalışması yapılır. Çalışmalar bireysel ya da grup olarak yapılır. Seçilen
repertuarın ülkemizdeki son 50-60 yılın popüler şarkılarından oluşmasına dikkat edilir. Pop müziği
çalışmalarında müzikal olduğu kadar halkın sevdiği şarkılar göz önünde bulundurularak repertuar seçimi
yapılır. Bu faaliyetle öğrencinin, mezuniyet sonrası atandığı farklı bölgelerdeki bandoların konser
etkinliklerinde çalıştığı repertuara bağlı olarak yer alması da hedeflenmektedir.
Özellikle son bir kaç yıldır Deniz Kuvvetleri Bandolarından atanan personelin katkısı ile Balkan Müziği
Orkestrası eğitimi informal olarak verilmektedir. Goran Bregoviç, Boban Markoviç gibi sanatçıların Balkan
müziğini bakır üflemeli çalgılarla icra eden orkestraları örnek alınarak Balkan müziğinin daha yakından
tanıtılması, bu kurumdaki çok kültürlü müzik eğitimine katkı yapmaktadır.
Müzik ile ilgili bütün bu Eğitsel Kol Faaliyetlerinin içeriği çok kültürlü bir müzik eğitiminin parçasıdır.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Çok kültürlülük ve müzik eğitimi 1960’larda belirginleşmeye başlamış, etno- müzikolojik söylemlerin
etkisiyle uluslararası alanda önemli bir tartışma ve çalışma platformu açmıştır. Türkiye’de de son yıllarda çok
kültürlülük ile ilgili yapılan çalışmaların da neticesiyle, çok kültürlü müzik eğitiminin, eğitim sisteminde yer
bulması kaçınılmaz olmuştur. Bando Okulları Komutanlığı da konser ve törenlerde icra edilen repertuarın yerliyabancı kültürel çeşitliliği, mesleki müzik eğitimi kitap- metodlarının farklı ulusal müzik anlayışlarına göre
olması ve KKTC, Azerbaycan, Afganistan ve Arnavutluk gibi farklı coğrafyalardan gelen misafir askeri
öğrencilere eğitim vermesiyle çok kültürlü müzik eğitimi veren bir kurum görünümü kazanmıştır. Çok kültürlü
müzik eğitimi yapılarının olması bir yana bu olguların çoğaltılması yönelik bir çok strateji belirlenebilir veya
geliştirilebilir.
Bando Okulları Komutanlığı’ndaki Çok Kültürlü Müzik Eğitimi Uygulamalarına yönelik öneriler şöyle
sıralanabilir:
1. Meslek Dersi öğretmenleri ve akademik personeli öncelikli olmak üzere, hizmet içi eğitimlerde, Etkili
Öğretmenlik Kurslarında (Silahlı Kuvvetler bünyesinde yapılan Pedogojik Formasyon Sertifika Programı
benzeri 5 haftalık kurs) ve de yıl içersinde öğrencilere de planlı-plansız konferans ya da seminer benzeri
faaliyetler kapsamında çok kültürlü eğitim üzerinde durulmalı ve yer verilmelidir.
2. Öğrencilerin ana çalgılarının yanı sıra Türk müziği çalgıları çalmaları teşvik edilmeli hatta gerekirse diğer
ülke çalgıları hakkında fikir edinmeleri sağlanmalıdır.
3. Ağırlıklı olarak bando çalgıları ile icra edilen dünya müziklerine yönelik (Örneğin Balkan Müziği vb.) yapı
ve repertuar örnek alınarak özellikle Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine eğitim verilmelidir.
4. Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersi içinde (özellikle 12.sınıflarda) Türk ve dünya müzik kültürlerine ait
tonal ya da modal ezgilerin söylenmesine yönelik model bir çalışma yapılmalıdır.( Türk Müziğindeki
makamların tampere sistem içinde gösterilmesi ya da Çin ve Japon müziğindeki pentatonik benzeri ezgiler…)
5. Türk Müziği Koro Eğitimi dersindeki türkülerin ülkemizin her bölgesinden olmasına dikkat edilerek aynı
zamanda Türkmen, Azeri, Balkan türkülerine de yer verilmelidir.
6. Hazırlama Okulu Çalgı derslerinin Orta Öğretim Programlarında ve Bologna süreciyle yapılanması devam
eden Bando Meslek Yüksek Okulu’nda çok kültürlü müzik eğitimi öğelerine de daha sık yer verilmelidir.
7. Birlikte Çalma ve Orkestra derslerinde mevcut repertuarda bulunan dünya müzik kültürlerine ait eserlerin
yanı sıra, diğer ülkelerin Askeri Bandoları ile iletişime geçilerek yerel müziklerinin bandoya düzenlenmiş
halleri talep edilmeli, Türk müzik kültürünü yansıtacak eserlerin ve düzenlemelerin verilmesi sağlanmalıdır.
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PDR HİZMETLERİ İLE MESLEKİ GELİŞİME ETKİSİ KONUSUNDA
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALGILARI
TEACHER CANDIDATES’ PERCEPTIONS TOWARD GUIDANCE AND
PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND EFFECTS ON THEIR PROFESSIONAL
DEVELOPMENT

Filiz Akar1
Özet
Psikolojik Danışma ve Rehberlik, bireylerin kendini gerçekleştirmesi amacına dönük olarak verilen sistematik ve
profesyonel bir yardım hizmetidir. Günümüzde öğrenciler teknoloji bağımlılıkları, iletişimsizlik, asosyallik, sınav kaygısı
gibi pek çok sorun yaşamaktadır. Bu sorunlar öğretmenlerin PDR anlayışı ve hizmetleri konusunda daha fazla bilgi ve
farkındalığını gerektirmektedir. Fen edebiyat mezunu öğretmen adayları rehberlik dersi ile ilk kez pedagojik formasyon
programında tanışmaktadır. Bu çalışmanın amacı ilk kez rehberlik dersi alan Fen edebiyat fakültesi mezunu öğretmen
adaylarının, PDR hizmetleri ile mesleki gelişimlerine etkisi konusundaki algılarını incelemektir. Araştırmada nitel
araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmaya pedagojik formasyon programında rehberlik dersi
alan 10 öğretmen adayı katılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmış içerik analizi ile
çözümlenmiştir. Bulgulara göre öğretmen adaylarının PDR hizmetlerinin önemi konusunda zihniyet değişimi ile öğrenciyi
tanıma ve anlama, empatik iletişim alanlarında mesleki gelişim etkisi yaşadıkları, PDR kavramlarını kendilerini sorgulama
ve keşfetme aracı olarak anlamlandırdıkları bulunmuştur.
Anahtar Sözcükler: Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Mesleki gelişim, Öğretmen, Öğretmen adayı
Abstract
Guidance and Psychological Counseling is systematic and professional assistance which aims to provide self
actualization of individuals. Students has been living various problems such as technology addiction, communication and
self expression problems, asocialization, exam anxiety. These problems require teachers’ awareness and knowledge about
guidance and Psychological counselling approach and services. Teacher candidates who had been graduated from the
Faculty of Science can have an opportunity to take the Guidance course first in Pedagogical Formation Programe. This
study aims to examine the teacher candıdates’ perceptions toward guidance and psychological counseling and effects on
their professional development. Phenomenological research method was employed in this study. The study gruop consist of
ten teacher candidates’ who has been attended Guidance course in the 2013-2014 academic year and graduated from the
faculty of Science. Data were collected through interviews. Content analysis was used to analyze the data. Findings of the
study indicates that teacher candidates’ lived a paradigm schift about importance of Guidance & Psychological Counseling
after the course. And their perceptions changed and awareness increased about understanding the students behaviors,
motivated towards profession and empathic communication,
Keywords: Guidance & Psychological Counselling, Professional development, Teacher, Teacher candidate

GİRİŞ
Psikolojik Danışma ve Rehberlik 21. Yüzyılda bireyin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda önemi
artan, çalışma alanları gittikçe yaygınlaşan bir mesleki disiplin alanıdır. Bireylerin kendini gerçekleştirmesi
amacına dönük olarak verilen sistematik ve profesyonel bir yardım hizmeti olan PDR, eğitim, sağlık, endüstri
gibi bir çok çalışma alanına sahiptir. PDR hizmetleri, çağdaş eğitimin öğretim ve yönetim hizmetleri dışındaki
üçüncü boyutu olan öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında bir hizmet alanıdır (Girgin, 2004,4). Öğretim
faaliyetleri öğrencinin bilişsel gelişimine yönelik işlevleri, PDR hizmetleri ise öğrencinin kişilik ve psiko-sosyal
gelişimlerini tamamlayıcı hizmetleri yürütmektedir denilebilir. PDR hizmetleri problem alanlarına göre kişisel,
mesleki ve eğitisel rehberlik çalışmalarını, okulda yürütülen PDR hizmetleri ise doğrudan ve dolaylı hizmetler
olarak ikiye ayrılarak öğrenciyi tanıma çalışmalarından, psikolojik danışma, yöneltme ve yerleştirme,
oryantasyon, bilgi toplama ve bilgilendirme, araştırma ve değerlendirme, müşavirliğe kadar geniş bir
yelpazedeki işlevleri yürütmektedir(Köksalan,2013). Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sonul amacı
ise insancıl psikoloji yaklaşımına dayalı olarak bireyin kendini gerçekleştirmesidir(Altıntaş,2012;
Yeşilyaprak,2013). Bu genel çerçevede düşünüldüğünde eğitimde PDR hizmetleri öğrencinin kendi
potansiyelini kullanması, problem çözme ve iletişim becerilerin kazanması, ilgi ve yeteneklerini farkederek
yaşama geçirilebilmesi, kişilerarası ilişkileri yönetebilmesi, kendini tanıması, etkili öğrenme alışkanlıklarını
kazanabilmesi, doğru mesleki tercihler yapabilmesi gibi bir çok konuda yürütülen yardım hizmetleridir.

Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Yozgat, filiz.akar@bozok.edu.tr belgegeçer:0354
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Değişime uğrayan eğitim-öğretim ortamları ve öğrenci sorunları, günümüzde öğretmenlerin PDR
hizmetleri konusunda daha fazla bilgi ve farkındalığını gerektirmektedir. Hızlı teknolojik gelişmeler,
küreselleşmenin rekabetci ekonomik ve sosyal etkileri, yoğun görsel ve dijital medya uyarımlarının yaşandığı
21. Yüzyılda PDR hizmetlerinin rolü, çocuklar ve ergenlerin ruhsal sağlıkları ve psikososyal gelişimlerinin
sağlanmasında bir kat daha önem kazanmaktadır(Kaplan ve Evens,2009,35). Çocuk ve ergenlerin psiko-sosyal,
zihinsel gelişimleri eskisinden daha fazla uyaran etkisi altındadır. Öğrenciler aşırı internet kullanımı, teknoloji
bağımlılıkları, iletişimsizlik, asosyallik, sınav ve gelecek kaygısı, arkadaş ilişkileri yönetiminde sorunlar,
kendini ifade edememe gibi pek çok sorun yaşamaktadır. Öğrencilerin bu sorunlarla başedebilmesi, doyumlu ve
başarılı bir yaşam sürmeleri için kendilerini tanımaları, problem çözme, etkili iletişim ve sosyal becerilerini
geliştirmeleri en az akademik başarıları kadar önemlidir. Bu bağlamda öğrencilerle doğrudan iletişim içinde
olan öğretmenlerin PDR anlayışı ile öğrenciye yaklaşmaları, öğretimin yanısıra öğrencilerin kazanmaları
gereken psikolojik sağlamlık, özgüven, özsaygı, sosyal becerilerin geliştirilmesi konusunda bilgi ve
farkındalıkla hareket etmeleri, hem eğitim öğretimin etkililiğini artırmak hem de öğrencilerin sağlıklı sosyal
gelişimi ve ruh sağlıklarına katkıda bulunmak açısından önemlidir.
Diğer yandan öğretmenlik mesleğinde hangi yeterlik alanlarının PDR bilgi ve anlayışını gerektirdiği
incelendiğinde bir kaç başlık altında değerlendirilebileceği görülmektedir. Öğretmenlik mesleği yeterlik alanları
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon olarak
belirtilmektedir. 2006 tarihinde yürürlüğe giren 6 yeterlik alanı ve 31 alt yeterlikten oluşmaktadır. Öğretmenlik
Mesleği Genel Yeterlikleri kapsamındaki alt yeterliklerden “Kişisel ve mesleki değerler” ile “Öğrenciyi tanıma”
gibi yeterlikler yer almaktadır. Öğretmenlik mesleğindeki yeterlikler bir başka kavramsal çerçeveden (a)
öğretmenliğin mesleki boyutu ile ilgili yeterlikler, (b) öğretim ve sınıf içi çalışmalarla ilgili yeterlikler ve (c)
çalışma ortamı olarak okul ile ilgili yeterlikler olarak ayrılmıştır(World Bank, 2005;Akt.TED,2009, 10). Bu
kavramsal çerçeveye bağlı olarak bir öğretmenin sahib olması gereken yeterlikler arasında öğretme öğrenme
ortamında etkili bir iletişim sağlayabilme, öğretim sürecini ve öğrenci davranışlarını yönetme, öğretimi öğrenci
özelliklerine göre uyarlama gibi yeterlikler yer almaktadır(TED,2009, 10). Öğretmenin rol model olması, iyi bir
psikoloji bilgisine sahip olması, etkili iletişim becerilerini kullanması gerekmektedir (Aydoğan,2013,15).
Alanyazında öğretmen rolleri öğreticilik, eğiticilik ve bilgi yayıcılık, temsilcilik, liderlik, sosyal liderlik, model
olma, hakemlik, yenilikcilik ve ana – baba rolü şeklinde sıralanmaktadır(Helvacı,2012,293-297). Görüldüğü
gibi öğretmenin etkili iletişim, öğrenciye değer verme, empati kurma, öğrenciyi anlama ve saygı gösterme,
öğrenciyi tanıma, rol model olma, rehberlik etme gibi bilgi ve beceri ve tutumları kapsayan yeterliklere sahib
olması, kendisinden beklenen mesleki ve kisişel rol model olma niteliklerini taşıması beklenmektedir. Bu
bağlamda öğrencinin gerek öğrenme sürecinin etkililiği, gerekse sağlıklı kişisel ve sosyal gelişimini sağlamakta
öğretmenin rehberlik anlayışı ile hareket etmesi öğretmene ve öğrenciye yarar sağlayacaktır.
Eğitim fakültelerinde lisans düzeyinde rehberlik dersi verilmektedir. Ancak Fen edebiyat fakültesi mezunu
olan öğretmen adayları PDR anlayışı, ilkeleri, işlevleri gibi konuları içeren rehberlik dersiyle ilk kez pedagojik
formasyon programında karşılaşmaktadır. Başka bir alandan mezun olmuş, yüksek öğretime öğretmen olma
hedefi ile başlamamış ancak öğretmenlik yapmak konusundaki yeterliklerini pedagojik formasyon programı ile
tamamlayan öğretmen adaylarının PDR hizmetleri konusundaki görüşleri ve dersi almış olmanın mesleki
gelişim anlamında hangi etkilere yol açtığının araştırmaya değer bir konu olduğu gözlenmiştir. Bu araştırmanın
amacı ilk kez rehberlik dersi alan Fen edebiyat fakültesi mezunu öğretmen adaylarının, psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetleri ile mesleki gelişimlerine katkıları konusundaki algılarını incelemektir. Öğretmen
adaylarının rehberlik dersi almadan önce ve sonraki PDR hizmetleri ile ilgili görüşleri, mesleki gelişim
bağlamındaki katkılara dair yaşantı ve algıları incelenmiştir.
YÖNTEM
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim çalışması, bir
kavram veya olgunun, bireylerin yaşantı ve deneyimlerine dayalı olarak bireyler için anlamını
açıklar(Creswell,2006). Bu bağlamda araştırmada, yüksek öğretime öğretmen olma hedefiyle başlamayan, ancak
farklı bir kariyer yönelimi içinde olan Fen edebiyat fakültesi mezunu öğretmen adaylarının rehberlik ve
psikolojik danışmaya ilişkin yaşantı ve algılarına odaklanılmıştır. Olgubilim deseni katlımcıların kendi algı ve
yaşantıları çerçevesinde kavram, olgu ve olayları anlamaya ve açıklamaya imkan sağlaması açısından
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 Bahar döneminde bir kamu Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nde pedagojik formasyon programında 14 hafta süresince rehberlik dersi alan 10 öğretmen adayı
oluşturmuştur. Çalışma grubu belirlenirken nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan ölçüt örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Fen edebiyat fakültesi mezunu olmak, Pedagojik formasyon programında 14 haftalık rehberlik
dersine katılmış olmak ve gönüllü olmak ölçütlerine göre çalışma grubu oluşturulmuştur. Aynı zamanda
cinsiyet ve çalışıp çalışmama deneyimi açısından eşit düzeyde temsile dikkat edilmiştir. Katılımcıların 5’i kadın,
5’i erkektir. Katılımcılar 23-33 yaş aralığındadır. Katılımcıların 4’ü Biyoloji, 2’si Matematik, 2’si Tarih, 1’i
Kimya, 1’i Fizik bölümü mezunudur. Katılımcıların 5’i çalışmazken, 5’i halen çalışmaktadır. Mesleki tercih
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açısından katılımcıların 5’i mezun oldukları alanda çalışmak isterken, 5’i öğretmenlik mesleğinde çalışmak
istemektedir.
Araştırmada veriler, görüşme tekniği ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır.
Katılımcılara Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri konusundaki görüşleriniz nasıldır? Rehberlik dersi
aldıktan sonra görüşleriniz nasıl bir değişime uğramıştır ? Bir öğretmen adayı için rehberlik dersi almış olmanın
anlamı nedir? Rehberlik dersi almış olmanın mesleki gelişiminize katkısı nasıldır? şeklinde sorular
yöneltilmiştir. Araştırmanın verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Görüşme ses kayıtları deşifre edilmiş ve
bilgisayara aktarılmıştır. Veriler gruplara ayrılmış, kodlamalar yapılarak, alt temalara ve temalara ulaşılmıştır.
Araştırmanın bulguları tablolaştırılmış, temaları açıklayan bazı görüşler, doğrudan alıntılarla verilmiştir.
Araştırmanın geçerlik ve güvenirliği kapsamında görüşme formu hazırlanırken uzman görüşüne başvurulmuş,
katılımcıların tümü ile önceden ön görüşmeler yapılarak araştırmanın amacı, süreci, etik ilkeler, araştırmacının
rolü konusunda bilgi aktarılmış, karşılıklı güvene dayalı bir ilişki kurulmuştur. Çalışmanın yöntem bölümünde
desen, çalışma grubu, veri toplama aracı ve çözümleme süreçleri detaylı olarak açıklanmıştır. Araştırmanın
bulguları yorum yapılmaksızın doğrudan verilmiştir.
BULGULAR
Bu bölümde araştırmanın amaçları doğrultusunda bulgular öğretmen adaylarının, Rehberlik dersi
almadan önceki ve aldıktan sonraki PDR ile ilgili görüşleri ile Kişisel ve mesleki gelişimlerine etkisi olarak iki
bölüm halinde verilmiştir. Aşağıda öğretmen adaylarının Rehberlik dersi almadan önce ve sonra PDR
hizmetlerine ilişkin görüşleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. PDR Hizmetleri Konusunda Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Tema

Görüşler ( f )

Alt Tema

Rehberlik Dersi Almadan Önce
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
hizmetleri

Sorunlu, ağlayan öğrencinin gittiği yer
Hiç bir şey yapılmaz
Akıl verilen yer
Sınav sonucu duyurulan yer
Okulun en rahat birimi

5
4
4
2
1 (T:16)

Öğretmen ve okul yöneticileri PDR eğitimi ve hizmeti almalı
Yaşamın her alanında gerekli
Sadece akademik değil meslek seçiminde de gerekli
Öğrenci başarısını artırır
Yalnızca sorunlu kişiler değil herkes yararlanabilir
Uzmanın yapması gerekir
PDR de doğru ve yanlışları öğrendim
Rehberlik ve Psikolojik Danışma farklıdır
Öğretmenler bu eğitimi sertifika için değil, ihtiyaçları olduğu
için almalı
Kişisel rehberlik
Mesleki rehberlik
Psikolojik Danışma
Eğitsel Rehberlik
Ergenlik sorunları
Problem çözme becerisi geliştirme ihtiyacı
Karar verme zorlukları
İnternet, telefon gibi teknoloji bağımlılıkları
Aile ile yaşanan sorunlar
Ders çalışma ve öğrenme yöntemleri
Sınav kaygısı
Sağlıklı gelişim ihtiyacı
Değer karmaşası yaşama
Etkili bir PDR hizmeti ülkemizi çok ileri götürür
Öğrenci başarısını artırır
Bireylerden topluma yansıyan bir gelişmeye neden olur
Daha mutlu bireyler yetişir
Kendini tanıma olanağı sağlar
Problem çözme becerilerini artırır
Kalıcı öğrenme sağlar
Öğrenciye kendini gerçekleştirme fırsatı sunar

10
6
6
5
4
4
3
2

Rehberlik Dersi Aldıktan Sonra

Zihniyet değişimi
(PDR nin önemi kavrama)

PDR işlevleri

PDR hizmeti gerektiren sorunlar

Yarar Algısı
(Öğrenci, Eğitim, Toplum)

2 (T:42)
9
7
5
3 (T: 24)
4
4
3
3
3
2
2
1
1 (T:23)
6
5
4
3
3
2
2
1 (T:26)

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu rehberlik dersini almadan önce rehberlik hizmetlerini
“sorunlu öğrencilerin gittiği yer” olarak algıladıklarını belirtmektedir. Bu görüşü, Rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetlerinin “akıl verilen” ve “hiç bir şey yapılmayan” yer olduğu görüşü izlemektedir. Katılımcıların

793

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

sıklığı fazla olmasa da PDR hizmetlerini sınav sonucu duyuran ve okulun en rahat birimi olarak algıladıkları
görülmektedir. Katılımcıların rehberlik dersi aldıktan sonraki görüşleri “Zihniyet değişimi-PDR nin önemini
kavrama” , “PDR işlevleri” , “PDR Hizmeti Gerektiren Sorunlar” ve “Yarar algısı” olmak üzere dört tema
altında toplanmıştır. Katılımcıların dersi aldıktan sonraki bu dört tema altındaki görüşlerinin sıklığı rehberlik
dersi almadan önceki görüşlerine göre fazladır. En sık ifade edilen görüşler zihniyet değişimi teması altında yer
almaktadır. Zihniyet değişimine ilişkin görüş bir katılıcı tarafından aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.
Adı var hakkaten, uygulamada ve pratikte kendi yoktu. Fikirlerim değişti. Önceden psikolojik olarak sorunlardan dolayı
öğrencilerin gittiğini düşünürken , şimdi daha çok sağlıklı insanların da destek almak hayatlarına yön vermek ,doğru tercihlerde
bulunmak amacıyla gittikleri bir hizmet olarak görmeye başladım, fiki(E3, Erkek, Yaş 25, çalışmıyor,Tarih)

Formasyon derslerinden sonra hayata bakış açımın, öğrencilere bakış açımın ne kadar çok değiştiğini gördüm. Rehberlik dersini
aldıktan sonra hayatın her alanında Rehberlik olduğunu gördüm. Yapılan davranışın (öğrenciye yönelik) ne kadar çok yanlış
olduğunu gördüm ve öğrencilere bakışımızın , davranışımızın tamamen değiştiğini de bizzat kendim şu anda da hala
hissediyorum(E9, Erkek, Yaş 32,Biyoloji,çalışıyor),

Katılımcıların rehberlik dersiyle PDR nin mesleki gelişimlerine etkisi konusunda görüşleri “Öğrenciyi
tanıma ve anlama” , “Öğrenciyle Empatik İletişim”, “Öğrenciye yaklaşımda değişim” temaları altında
toplanmıştır. Araştırmada kişisel gelişim konusunda “Kendini keşfetme” ve “kendini sorgulama” olmak üzere
iki tema altında ek bulgulara ulaşılmıştır. Gruplandırılan temalar Tablo 3 te verilmiştir.
Tablo 3. Rehberlik Dersi Almanın Kişisel ve Mesleki Gelişime Etkisi
Tema

Görüşler ( f )

Alt Tema

Kişisel Gelişim

Kendini Keşfetme

Kendini Sorgulama

Kendimi tanımadığımı farkettim
Çocuk yetiştirme adına yanlışlarımı farkettim
Öğrenciye yaklaşımda yanlışlarımı farkettim
Farklı bir kariyere yönelebileceğimi gördüm
Kendime güvenim arttı
Mesleğe ısındım (öğretmenlik)
Kendimi yeniledim ve pozitif düşünceler gelişti
Öğrencilik zamanımda yararlanmayı çok isterdim
Yaşantımda keşke dediğim şeyler olmazdı
Hiç rehberlik almadım kendimi şansız hissediyorum
Planlarımın çok gerisinde kaldım
Daha bilinçli olsaydık farklı yerlerde olurduk
Kendimi sorguladım
Yanlışlarımı farkettim

6
3
7
1
2
5
3
5
1
4
1
1
8
6

Öğrenci davranışlarının arkasındaki nedenleri anlama
Her bireyin biricik ve değerli olduğunu farketme
Öğrencinin akademik başarıdan ibaret olmadığını farketme
Öğrenciyi bireysel farklılıklarıyla kabul etme
Öğrencinin nasıl bir ruh halinde olduğunu dikkate alma
Öğrenciyle iletişime güdülenme
Ruh haline hassasiyet
Öğrencileri içtenlikle dinleme
Kendini öğrencinin yerine koyma
Öğrencinin kendi yanlışını kendisinin bulmasında destek
Ses tonu ve konuşma üslubunu ayarlama
Öğrencilere yaklaşımda değişim
Daha anlayışlı ve hoşgörülü olma
Daha samimi davranış
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı
Öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenme
Kendini öğrenciye daha iyi ifade edebilme
Önyargısız yaklaşım

10
5
4
3

Mesleki Gelişim

Öğrenciyi Tanıma ve Anlama

Öğrenciyle Empatik İletişim

Öğrenciye yaklaşımda değişim

6
6
5
3
1
1
10
6
1
5
2
2

Görüşler incelendiğinde, katılımcıların çoğunluğunun öğrenci davranışlarını içinde bulundukları
koşullarla değerlendirme, davranışların nedenlerini gelişimsel özellikleri doğrultusunda yorumlama, empatik
ilişki kurma konusunda isteklilik, ruhsal sağlıklarına duyarlılık hissettikleri, öğrenciye karşı olumlu tutum
bağlamında yaklaşımlarında değişim algısına sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının etkili iletişim
kurma ve sürdürmeye güdülenme, öğretmenlik mesleğine yönelik kendine güven ve istekliliklerinin arttığı
görülmektedir. Bazı ifadeler aşağıda verilmiştir.

794

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

Öğrenciye nasıl yaklaşmam gerektiğini öğrendim. şimdi daha iyi farkındayım. Benim hitabımdan dolayı o çocuk benden
korkuyordu. Bu büyük bir yanlışlıktı bana göre ya da anlamıyor deyip, geçebiliyordum. Bu çok doğal bir şeydi.. Ben onu nasıl
kestirip atabiliyordum. Ben anlamıyor anlatmayayım deyip, nasıl ben onu o şekilde değerlendirmişim. Şimdi ben daha hassasım ve
nasıl yaklaşmam gerektiğini daha iyi kavradığımı düşünüyorum. (K10,Kadın, Yaş28,Çalışmıyor, Fizik)
Rehberlik dersinden sonra öğrenciler bile bendeki bu değişimi hissetmiş oldu. Hani, “Hocam 1-2 ay öncesine kadar, 3-4 ay
öncesine kadar bizimle davranışın, konuşmaların çok farklıydı, ama şu anda konuşmaların çok farklı, davranışın çok farklı. Ne
oldu?” gibi sorular yöneltilmeye başlandı(E9, Erkek, Yaş32,Çalışıyor, Biyoloji)
Çocuklarda bundan olumlu dönütler de alıyoruz. Çocuğa işte biz eskiden, sizi anlıyorum derdik ama havada kalırdı. Şimdi, onların
yaşadığı şeyleri, çırpınışlarını vs. bildiğimiz için daha detaylı bir şekilde tam anladığımızı gösterdiğimiz zaman çocuklar aşırı
mutlu oluyorlar. Ona göre de bizim ders işleyişimiz de çok daha güzel gidiyor. Ama daha da önemlisi benim açımdan meslek olayı.
Bu mesleği de kendini mutlu edecek bir meslek olduğu zaman (E6, Erkek, Yaş 33, Çalışıyor, Biyoloji).

Araştırmada katılımcılar rehberlik dersi süresince kendini gerçekleştirme, bireysel farklılıklar,
ihtiyaçlar hiyerarşisi, yetenek alanları, meslek seçimi kavram ve konularında yoğun bir kendilerini keşif ve
sorgulama süreci yaşadıklarını belirtmişlerdir.
31 yaşındayım, bu dersle de kendimle ilgili bir çok şeyi farketmiş oldum. Yani, birçok şeyi aslında benim istediğim şey
bu değildi, ben aslında şöyle yapmalıydım gibi şeyleri bu dersle farketmiş oldum. Benim açımdan çok güzel oldu ve dediğim gibi
öğrencilere yaklaşım açısından da şimdiye kadar hep yanlış yaklaştığımı farkettim. Benim için kesinlikle bir dönüm noktası oldu
yani (K9,Kadın, Yaş 31, çalışmıyor, Matematik)

TARTIŞMA ve SONUÇ
Araştırmada, öğretmen adaylarının rehberlik dersi almadan önce, rehberlik hizmetleri ile ilgili olumsuz
görüşlere sahip oldukları ancak dersi aldıktan sonra PDR işlev, önem ve yararı konusunda bir zihniyet değişimi
yaşadıkları, olumlu tutum geliştirdikleri ortaya konulmuştur. PDR hizmetlerini sorunlu öğrencilerle, akıl verme
yoluyla ilgilenilen, sınav sonuçlarının duyuran ve hiç birşey yapmayan bir “ birim” olarak algılamaktadırlar.
Bunun olası nedeninin öğretmen adaylarının daha önce rehberlik dersi almamış olmaları, kendi eğitim
yaşantılarındaki olumsuz deneyimleri ve katılımcıların yarısının dersanede çalışma deneyimi olması nedeniyle
PDR yi çoğunlukla sınav odaklı bir hizmet olarak algılamaları olabilir. Görüldüğü gibi Fen edebiyat fakültesi
mezunu öğretmen adayları rehberlik dersi almadan önce bir mesleki disiplin alanı olarak PDR nin felsefesi,
ilkeleri, okul uygulamaları ve işlevleri konusunda bilgi ve farkındalığa sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Bu
bulgu Çelikten, Şanal ve Yeni’nin (2005) “öğretmenlerin ve okul rehberlik servislerinin okullarımızda rehberlik
hizmetlerinin, rehber öğretmenlerin ve özellikle de bütün öğretmenlik, eğiticilik, öğreticilik, liderlik vb.
görevleri-nin yanında rehberlik görevine istenilen önem verilmemiştir” görüşünü destekler
niteliktedir.Öğretmen adayları PDR hizmetleri konusunda bir zihniyet değişimi yaşadıkları, dersi aldıktan sonra
etkili bir PDR hizmetinin, bireyin kendini tanıması, doğru kişisel ve mesleki kararlarla başarı ve mutluluğu
artıracağı, toplumsal gelişme katkı sağlayacağı yönünde olumlu tutum geliştirdikleri ve güçlü bir “yarar
algısı”na sahib oldukları görülmektedir.
Araştırmada öğretmen adaylarının en çok öğrenci davranışlarının ardındaki nedenleri anlama ve
öğrenciye hoşgörülü yaklaşım, empati kurma ve iletişim konusunda güdülendikleri izlenmiştir. Öğretmen
adayları öğrenciyi tanıma ve anlama, bireysel farklılıklarını bilme ve değer verme açısından da farkındalık
kazandıkları düşüncesindedir. Öğretmen yeterlikleri konusunda bilişsel boyuttaki farkındalığa işaret eden bu
sonuçlar, aynı zamanda adayların öğretmenlik mesleğine ısınma, kendine güvenin artışı, öğretmenliğe daha
istekli olma, öğrenciyle konuşma ve empatik iletişim kurma gibi davranış boyutunda ki değişimlerine de işaret
etmektedir. Kısaca bu çalışmada ulaşılan “öğrenciyi tanıma ve anlama”,” empatik iletişim”, “öğrenciye
yaklaşımda değişim” temaları doğrultusunda öğretmen adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
kapsamındaki “Kişisel ve mesleki değerler” ile “Öğrenciyi tanıma” başlığı altındaki öğrencilere değer verme,
anlama ve saygı gösterme, gelişim özelliklerini, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alma, öğrencilerin öğrenebileceğine
ve başaracağına inanma gibi bilgi ve beceri düzeyindeki yeterlikler konusunda mesleki gelişim etkisi yaşadıkları
söylenebilir. Öğretmenin öğrenciyi tanıma ile mesleki ve kişisel değerler bağlamındaki yeterlikleri, günümüzde
artan öğrenci sorunlarının çözümlenmesi ve ruh sağlıkları açısından oldukça önemlidir. Son yıllarda özellikle
gençler arasındaki ruhsal problemlerde bir artış olduğu gözlenmektedir (Arıcıoğlu ve Tagay, 2008). Bilgisayarla
neredeyse 4-5 yaşlarında tanışan, 2000 yılından sonra doğan Y nesli öğrencilere öğretmenlik yapmak, en az alan
bilgisi ve pedagojik yeterlikler kadar, iletişim ve empati kurma becerisi, öğrencilerin etkili öğrenme ve
yaşamlarında kendilerini gerçekleştirme yönünde katkı sağlayacak becerilerle donanmış bir mesleki uzmanlığı
gerektirmektedir. Çünkü bilgisayar ve dijital medyayı kullanmak konusunda oldukça becerikli olmakla birlikte
çok sayıda uyarıcı etkisi altındaki bu nesil, insan ilişkileri, akran ilişkilerinin yönetimi, sosyalleşme, iletişim
becerileri, kendini ve başkalarını tanıma ve anlama, karar verme, seçim yapma, empati kurma gibi gerçek yaşam
becerileri konusunda yeterince yetkin ve sağlıklı gelişim gösteremeyebilmektedirler. Okullarda artan şiddet
olayları(Martin,1999) , kişilerarası çatışmalar, sanal zorbalık ve teknoloji bağımlılıkları, depresyon (Eskin,
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Ertekin, Harlak ve Dereboy, 2008) gibi sorunlar öğrencilerin ruh sağlıkları ve sosyal gelişimleri açısından risk
oluşturmaktadır. Bu açıdan okul ortamında PDR hizmetlerine ve rehber öğretmenler dışında tüm öğretmenlerin
PDR anlayışıyla hareket etmeleri ihtiyacı eskisinden daha da fazladır. Kuzgun’a göre de (1992) “öğretmenlerin
öğretim işlevlerini yerine getirirken rehberlik hizmetleri kapsamına giren bazı etkinliklerde bulunmaları
öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi, öğrencilerin ruh sağlığını da koruyabilir.
Araştırmanın ulaştığı bir diğer sonuç ise öğretmen adaylarının PDR dersi aldıkları süreçte, kendilerini
sorguladıkları ve kendi özellikleri, doğruları, kapasiteleri, eğitim hayatları ve meslek seçimleri konusunda bir
keşif süreci yaşamış olmalarıdır. Bu süreçte hem yaşantı hem
bireysel farkındalıklarla öğrenciye
yaklaşımlarının değiştiğini, kendilerini öğretmenlik mesleğine daha ısınmış hissettiklerini, güvenlerinin arttığını
belirtmişlerdir. Alanyazında fen edebiyat fakültesi mezunu öğretmen adayları ile yapılmış bir çalışmaya
rastlanmamıştır ancak Atıcı ve Çam’ın (2013) PDR son sınıf öğrencileriyle yürüttükleri çalışma da da
“uygulama dersinin ve geliştirici geri bildirim almanın” uygulama becerilerini geliştirme, geliştirmesi gereken
yönlerini fark etme, rahat ve mutlu olma, güvenli ve yetkin hissetme, mesleği yapmaya istekli hissetme
bağlamında kişisel ve mesleki becerilerde gelişime katkı sağladığı bulunmuştur.
Bu araştırma ile fen edebiyat fakültesi öğretmen adaylarının, PDR hizmetleri konusunda olumsuz olan
görüşlerinin, rehberlik dersi aldıktan sonra olumlu yönde değiştiği PDR nin önemi konusunda bir zihniyet
değişimi yaşadıkları, en önemli PDR işlevinin kişisel rehberlik olduğu, ergenlik sorunları ve problem çözme
becerilerinin rehberlik hizmeti gerektiren en önemli sorunlar olduğunu, etkili bir rehberliğin bireyden toplumun
gelişimine yansıyan yararlarının olacağı görüşleri ortaya konulmuştur. Aynı zamanda öğrenciye yaklaşımda
değişim, empatik iletişim kurma, öğrenciyi tanıma ve anlama bağlamında bir değişim yaşadıkları ve kendilerini
güdülenmiş hissettikleri, öğretmenlik mesleğine ısınıp kendilerine olan güvenlerinin arttığı belirlenmiştir.
Öğretmen adaylarının süreçte kişisel gelişim açısından kendilerini sorgulama ve keşfetme deneyimi yaşadıkları
anlaşılmıştır.
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ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILAMALARI: DERSHANE ÖĞRETMENLERİ
ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
EMPLOYEE’S PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL SUPPORT: A RESEARCH ON
CLASSROOM TEACHERS
Doç.Dr.Adil OĞUZHAN1, Doç.Dr.Agah Sinan ÜNSAR2 Bünyamin SAKAL3
Özet
Çalışanlar hayatlarının büyük bir bölümünü işletmelerde geçirmektedir. Belki de ömürlerinin çoğunu iş yerlerinde
geçirmektedirler. İş görenler çalışma hayatına girerken bir takım beklenti içinde olurlar. Dolayısıyla yöneticilerin iş
görenlere karşı onların istek ve beklentilerine cevap verecek davranışlarda bulunmaları gerektiği söylenebilir. Çalışma
hayatında yöneticileri tarafından kendilerine destek verildiğini gören iş görenler bunun karşılığında işletmeye karşı olumlu
duygular beslemekte ve sonuç olarak örgütsel bağlılıkları artmakta ve performansları yükselmektedir. Konuyla ilgili olarak
araştırmamız eğitim kurumlarından biri olan dershaneler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Eğitim kurumlarında görev yapan
öğretmenlerin iş yeri ortamındaki örgütsel destek algılamaları belirlenmeye çalışılmıştır.. Araştırmada 16 ifadeden oluşan
“örgütsel destek algısı” ölçeği ve sosyo-demografik değişkenleri içeren anket kullanılmıştır. Anketlerden elde edilen
verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanında Faktör analizi, Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve korelasyon
testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin bazı sosyo-demografik değişkenleri ile ölçek alt boyutları
arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Destek, Öğretmen, Dershane, Başarı, Performans.
Abstract
Employees in enterprises has been undergoing a major part of their lives. Maybe in the workplace spend most of their lives.
Those who work in the expectation would be to work in a team entering. Therefore, managers who work against their will
respond to the demands and expectations of behavior should not have said that. Working life support was given to them by
managers who, in turn, from those who work against the positive feelings and as a result, increasing organizational
commitment and performance increases. Our research on the subject of educational institutions has been done on one
classroom. Educational institutions, teachers' perceptions of organizational support in the workplace environment have
been determined .. In the study consists of 16 statements that "the perception of organizational support" scale and
questionnaire containing socio-demographic variables were used. The data obtained from the survey analysis, descriptive
statistics, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H and correlation tests were used. As a result, some of the teachers scale sociodemographic variables and that there are significant relationships between the sub-dimensions have been identified.
Key Words: Organizational Support, Teacher, Training, Performance, Performance.

1. GİRİŞ
Konuyla ilgili olarak yapılan araştırma eğitim kurumlarından biri olan özel dershaneler üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Özellikle eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin iş yeri ortamındaki örgütsel
destek algılamaları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada İstanbul ilinde faaliyette bulunan dersane
öğretmelerinin sosyo-demografik değişkenleri ile örgütsel destek algılamaları arasındaki ilişkinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bildiride önce konuyla ilgili literatür bilgisi verilmiş ardından yapılan
araştırma ve sonuçları açıklanmıştır.
2. ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI KAVRAMI
Çalışma hayatında iş görenlerin işe bağlılığını, performansını ve başarısını belirleyen bir çok bağımsız değişken
olduğu söylenebilir. Bu değişkenlerin yetersiz veya tam olması çalışanlar üzerinde farklı sonuçlar
doğurabilmektedir. Mevcut olan değişkenlerin doğru tespit edilerek iş göreler üzerinde uygulanması
organizasyonun genel performansına katkı sağlayacağı söylenebilir. Söz konusu değişkenlerden birisi de
“örgütsel destek algısı” dır. İnsanlar, duyguları, hisleri olan ve bazen duygularının etkisinde kalarak hareket
eden varlıklardır. Bu nedenle yöneticiler çalışanlarına karşı olumlu duygular yaratacak atmosferi oluşturmakla
sorumludurlar. Çalışanlar hayatlarının büyük bir bölümünü işletmelere tahsis etmekte belki de ömürlerinin
çoğunu iş yerlerinde geçirmektedirler. Belkide ailelerine ayırdıkları zamandan fazlasını işyerinde
harcamaktadırlar. Özellikle Japonlar işyerlerinde çalışma koşullarını bir aile ortamı şeklinde düzenlemektedirler.
Bunun amacı ise şudur. İnsanlar yaşadıkları aile ortamında mutlu ve huzurluysa iş ortamında da böyle bir ortam
oluşturulduğu takdirde aynı duyguları yaşayacakları söylenebilir. Böylece çalışanlar daha üretken olacak ve
sorunlara doğru çözümler geliştireceklerdir. Algılanan örgütsel destek, “işletmenin çalışanın katılımına önem
vermesi ve iyiliğini önemsemesine yönelik algılar ve çalışanları etkileyen faaliyetlerin örgütün gönüllü olarak
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gerçekleştirdiğine ilişkin duygular” olarak tanımlanmaktadır (Turunç ve Çelik,2010:185). Diğer bir tanımda
ise
“organizasyonun çalışanın farkında olması, onun çalışmalarını değerlendirmesi, rahatı ve mutluluğu için
gerekli tedbirleri alması” olarak ifade edilmiştir (Aykan,2007:126). “İşyerine yeni katılan birey işinden ve
yöneticilerinden bir takım beklentiler içinde olmaktadır. Belli bir süre geçtikten sonra beklentilerinin
karşılanmadığını gören bireyin önce verimi azalacak ardından işinden ayrılmayı düşünecektir”. Dolayısıyla
işyerinde çalışanların beklentilerini karşılayacak desteğin verilmesi gerekmektedir (Uyargil v.d., 2008:28-30).
Örneğin kişi hastalandığında, hata yaptığında, üstün performans gösterdiğinde, adil ücret ödenmesinde ve işini
anlamlı ve ilginç kılması için işyerinden destek bekler (Kaplan ve Öğüt, 2012:389). “Örgütsel desteğin,
günümüz iş hayatında çalışanlarının en önemli haklarından biri haline geldiği görülmektedir. Çeşitli yeni
yönetim model, akım ve araçları iş yerinde bireye önem verilmesini sağlamıştır Çalışanların düşüncelerinin
dikkate alınması ve kendisine işletme içinde ya da dışında her konuda destek verilmesi onların performanslarını
artırmalarına katkı sağlayacağı söylenebilir” (Özdevecioğlu, 2003:117). Amerika’da 2000’li yılların sonlarına
doğru başlayan durgunluk süresince oluşan işten çıkarmalar ve yüksek işssizlik seviyelerinın çalışanlar üzerinde
oluşturduğu yüksek stress düzeyi, bazı küçük organizasyonların attıkları ekstra adımlar ve çalışanlarına
verdikleri destekler sayesinde azaltılmıştır (George ve Jones, 2012:267). Görüldüğü üzere ekonomik olarak
sıkınrılı bir dönemden geçen işletmelerde çalışanlara gerekli desteğin verilmesi iş görenler üzerindeki olumsuz
duyguları azaltabilmektedir. Yapılan araştırmalarda örgütsel destek algısı artıkça çalışanın örgütsel bağlılığının
yükseldiği, işten ayrılma niyetinin ve devamsızlığın azaldığı belirlenmiştir (Tokgöz,2011:369). “Çalışan ile
yönetici arasındaki güçlü iletişim örgütsel destek açısından çok önemlidir. Bu nedenle yöneticilerin çalışanlarına
verdikleri mesajlar örgütsel destek algılamasını artırmaktadır. Yöneticilerin çalışanlarına yönelik motive edici
sözleri ve davranışları yüksek düzeyde örgütsel destek algısına yol açmaktadır” (İplik v.d.,2014:111).
3.YÖNTEM
Bu bölümde, açıklanan literatür bilgileri ışığında araştırmanın amacı ve önemi öncelikle ifade edilmiştir.
Ardından, araştırmanın modeli, araştırmanın hipotezleri, araştırmanın evren ve örneklemi, araştırmada
kullanılan anket formu ve verilerin analizi belirtilmiştir.
3.1.Araştırma Amacı ve Önemi
Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin iş yeri ortamındaki örgütsel destek algılamalarını
belirlemeye çalışmak araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu araştırmada İstanbul ilinde faaliyette bulunan
öğretmelerin sosyo-demografik değişkenler ile örgütsel destek algılamaları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. İnsanlar yaşadıkları aile ortamında mutlu ve huzurluysa iş ortamında da böyle bir ortam
oluşturulduğu takdirde aynı duyguları yaşayacaklardır. İş hayatında yöneticileri tarafından kendilerine destek
verildiğini gören iş görenler bunun karşılığında işletmeye karşı olumlu duygular beslemekte ve sonuç olarak
örgütsel bağlılıkları artmakta ve performansları yükselmektedir. Konu bu açıdan önem taşımaktadır.
3.2.Araştırmanın Modeli
Öğretmenlerin sosyo-demografik değişkenleri ile algılanan örgütsel destek alt boyutları arasındaki
ilişki ve etkileşim ve sonuçları araştırmanın modelini oluşturmaktadır.
3.3.Araştırmanın ve Hipotezleri
Araştırmanın konusu ve amacı doğrultusunda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir. Daha sonra bu
hipotezler istatistiksel analizler ile testi yapılarak kabul veya ret edilmiştir.
Hipotez 01: Öğretmenlerin yaş durumuna göre algılanan örgütsel destek alt boyutları arasında farklılık yoktur.
Hipotez 02: Öğretmenlerin cinsiyet durumuna göre algılanan örgütsel destek alt boyutları arasında farklılık
yoktur.
Hipotez 03: Öğretmenlerin öğrenim durumuna göre algılanan örgütsel destek alt boyutları arasında farklılık
yoktur.
Hipotez 04: Öğretmenlerin çalışma yılına göre algılanan örgütsel destek alt boyutları arasında farklılık yoktur.
Hipotez 05: Öğretmenlerin medeni durumuna göre algılanan örgütsel destek alt boyutları arasında farklılık
yoktur.
Hipotez 06: Öğretmenlerin gelir durumuna göre algılanan örgütsel destek alt boyutları arasında farklılık
yoktur.
Hipotez 07: Öğretmenlerin yetişme yerine göre algılanan örgütsel destek alt boyutları arasında farklılık yoktur.
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Hipotez 08: Öğretmenlerin baba eğitim durumuna göre algılanan örgütsel destek alt boyutları arasında
farklılık yoktur.
Hipotez 09: Öğretmenlerin anne eğitim durumuna göre algılanan örgütsel destek alt boyutları arasında farklılık
yoktur.
3.4.Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Türkiye’de özel dershanelerde görev yapan öğretmenler, örneklemini
İstanbul’daki bir özel dershanede görev yapan öğretmenler oluşturmuştur.

ise

3.5.Verilerin Toplanması Çözümü ve Yorumlanması
Araştırmada kullanılan anket 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenlerin sosyodemografik değişkenlerini belirlemeye yönelik sorular, ikinci bölümde ise “örgütsel destek algılamalarını”
ölçen ifadeler yer almıştır. Örgütsel destek algılaması ölçeği George ve Jones’un Understanding and Managing
Organizational Behavior kitabından alınmıştır (George ve Jones, 2012:269). Ölçek ifadelerinde kesinlikle
katılmıyorumdan kesinlikle katılıyoruma uzanan cevaplar yer almıştır. Anketler İstanbul’da bir özel dershanede
görev yapan 151 öğretmene uygulanmış ve ardından anketten elde edilen veriler SPSS istatistik programında
analiz edilerek değerlendirilmiş ve sonuçlar belirtilmiştir.
Araştırmaya
katılanların
sosyo-demografik
özelliklerinin belirlenmesine yönelik frekans analizi yapılmıştır. Ölçeğe faktör analizi, Kolmogorov-Smirnov
Testi, KMO ve Bartlett's Testi, Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi yapılmıştır.
Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Dağılımı
Değişkenler
Cinsiyet

Yaş Durumu

Öğrenim Durumu

Çalışma Yılı

Medeni Durum

Çocuk Sayısı

Eşin İş Durumu

Gelir

Yetişme Yeri

Seçenekler

Frekans

% Frekans

Kadın
Erkek
Toplam
20-30
31-40
41-50
50 Ve+
Toplam
4 Yıllık üniversite
Yüksek Lisans
Toplam
1-3
4-6
7 ve +
Toplam
Evli
Bekâr
Toplam
Yok
1
2
Toplam
Çalışıyor
Çalışmıyor
Toplam
1250-2250
2251-3250
3251-4250
4251-5250
5251 Ve+
Toplam
Yok

86
65
151
93
47
8
3
151
108
43
151
138
11
2
151
54
97
151
44
9
1
151
45
8
151
53
47
25
17
9
151
3

57
43
100,0
61,6
31,1
5,3
2,0
100,0
71,5
28,5
100,0
91,4
7,3
1,3
100,0
35,8
64,2
100,0
29,2
6,0
0,7
35,9
29,8
5,3
100,0
35,1
31,1
16,6
11,3
6
100,0
2,0

Belde/Bucak
İlçe

3
21

2,0
13,9
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İl
39
25,8
Büyükşehir
85
56,3
151
100,0
Toplam
Okuryazar Değil
3
2,0
İlkokul- Ortaokul
78
51,7
Lise
36
23,8
Baba Eğitimi
Üniversite
34
22,5
151
100,0
Toplam
Okuryazar Değil
10
6,6
İlkokul- Ortaokul
84
55,6
Lise
47
31,1
Anne Eğitimi
Üniversite
10
6,6
151
100,0
Toplam
Öğretmen
151
100,
Görev
Araştırmaya katılan çalışanların tümünün mesleği öğretmenliktir. Araştırmaya katılanların kamu
sektöründeki 151 çalışanın 86’ sı kadın, 65’ i erkektir. Bu durum oransal olarak ifade edilirse, çalışanların %57’
si kadın iken %43’ ü erkektir. Araştırmaya katılan çalışanların içinde kadın çalışanların sayısı erkek
çalışanlardan fazladır. Araştırmaya katılan çalışanların %61,6’ sı 20-30 yaş arasında, %31,1’ i 31-40 yaş
arasında, %5,3’ ü 41-50 yaş arasında ve %2’ si 50 ve üzeri yaş arasında yer almaktadır. Araştırmaya katılanların
%71,5’ i 4 yıllık üniversite mezunu ve %28,5’ i yüksek lisans mezunudur. Araştırmaya katılanların çalışma
yıllarına göre dağılımları %91,4’ ü 1-3 yıl arası çalışma yılı, %7,3’ ü 4-6 yıl arası çalışma yılı, %1,3’ ü 7 ve
üzeri çalışma yılı vardır. Çalışanların %35,8’ i evli iken %64,2’ si bekardır. Araştırmaya katılan çalışanların
%29,8’ inin eşleri çalışırken, % 5,3’ünün eşleri çalışmayan çalışanlardır. Araştırmaya katılanların %35,1’ i
1250-2250 TL arasında geliri olan, %31,1’ i 2251-3250 TL arasında geliri olan, %16,6’ sı 3251-4250 TL
arasında geliri olan, %11,3’ ü 4251-5250 TL arasında geliri olan ve %6’ sı 5251 ve üzeri geliri olan
çalışanlardan oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların %2’ sinin yetiştiği yer belde/bucak, %13,9’ unun yetiştiği
yer ilçe, %25,8’ inin yetiştiği yer il, %56,3’ ünün yetiştiği yer büyükşehir iken %2’ sinin yetiştiği yer
belirtilmemiştir. Araştırmaya katılanların %2’ sinin baba eğitim durumu okuryazar değil, %51,7’ sinin baba
eğitim durumu ilk-orta, %23,8’ inin baba eğitim durumu lise iken, %22,5’ inin baba eğitim durumu
üniversitedir. Araştırmaya katılanların %6,6’ sının anne eğitim durumu okuryazar değil, %55,6’ sının anne
eğitim durumu ilk-orta, %31,1’ inin anne eğitim durumu lise iken, %6,6’ sının anne eğitim durumu
üniversitedir.
3.6.Faktör Analizi Uygulaması
Araştırmaya katılanların KMO testinin sonucu 0,930 çıkmıştır. Bu değer sonucunda veri setine faktör
analizi yapılması oldukça uygundur. Ayrıca Barlett Küresellik testi sonucunda p değeri 0,000 olduğu için
değişkenler analiz için uygundur. Algılanan Örgütsel Destek ölçeğine ilişkin 2 faktör belirlenmiştir. Faktör 1
“sorun çözme ve tatmin” alt boyutu 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 ve 16 numaralı maddelerden oluşmaktadır. Faktör 2
“takdir ve ilgi” alt boyutu ise 3, 4, 5, 9, 13 ve 14 numaralı maddelerden oluşmaktadır.
Faktör 1’ de sorun çözme ve tatmin konusunu ortaya koyan karakterde maddeler yer alırken, faktör 2’
de takdir ve ilgi ile ilgili konuları içeren karakterde maddeler yer almaktadır.
Algılanan Örgütsel Destek ölçeğine ilişkin güvenilirlik testi sonucunda Cronbach’s Alpha değeri 0,930
olarak bulunmuştur. Başlangıçta toplam soru sayısı 16 olup soru 1 ve soru 2 faktör alt boyutu oluşturulmasında
ölçekten çıkarılmış ve toplam 14 soru ile analiz yapılmıştır.
Tablo 2. Algılanan Örgütsel Destek için One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Sonuçları
Sorun Çözme ve
Takdir ve İlgi
Tatmin
N
151
632
Normal
Parameters(a,b)

Mean
Std. Deviation

Absolute
Most
Extreme
Positive
Differences
Negative

26.8742

21.1921

6.53738

5.02224

0.077

0.120

0.065

0.078

-0.077

-0.120
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Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

0,949

1,477

0.329

0.025

Tabloda 2’de Algılanan Örgütsel Destek ölçeğinin alt boyutlarından takdir ve ilgi alt boyutunun p
değeri 0,05’ ten küçük olduğu için normal dağılım göstermemektedir. Bundan dolayı nonparametrik testler
uygulanmıştır.
Tablo 3. Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinin Alt Boyutlarının Çalışanların Sosyo-Demografik Özelliklerine
Göre Farklılıklarının Testi
Değişken
Yaş Durumu

Cinsiyet
Öğrenim Durumu
Çalışma Yılı

Medeni Durum
Gelir
Yetişme Yeri
Baba Eğitim Durumu

Anne Eğitim Durumu

Alt Boyut

Test Türü

P

Sorun Çözme ve Tatmin

Kruskal Wallis

0.513

Takdir ve İlgi

Kruskal Wallis

Sorun Çözme ve Tatmin

Mann-Whitney U

0.044
0.697

Takdir ve İlgi

Mann-Whitney U

0.449

Sorun Çözme ve Tatmin

Kruskal Wallis

0.276

Takdir ve İlgi

Kruskal Wallis

Sorun Çözme ve Tatmin

Kruskal Wallis

0.722
0.180

Takdir ve İlgi

Kruskal Wallis

0.385

Sorun Çözme ve Tatmin

Mann-Whitney U

0.473

Takdir ve İlgi

Mann-Whitney U

Sorun Çözme ve Tatmin

Kruskal Wallis

0.075
0.942

Takdir ve İlgi

Kruskal Wallis

0.680

Sorun Çözme ve Tatmin

Kruskal Wallis

0.525

Takdir ve İlgi

Kruskal Wallis

0.277

Sorun Çözme ve Tatmin

Kruskal Wallis

0.215

Takdir ve İlgi

Kruskal Wallis

0.412

Sorun Çözme ve Tatmin

Kruskal Wallis

0.964

Takdir ve İlgi

Kruskal Wallis

0.519

Tabloda 3’de görüldüğü gibi p˃0,05 olduğundan yaşa göre çalışanların sorun çözme ve tatmin alt
boyutuna ilişkin yargılarında farklılık bulunmamaktadır. Takdir ve ilgi alt boyutunda ise p değeri 0,05’ ten
küçük olduğu için çalışanların yargılarında farklılık vardır. Tabloya bakıldığında yaşları 41-50 yaş arasında olan
çalışanların ortalamalarının (101,44) diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum
Algılanan Örgütsel Destek ile ilgili takdir ve ilgi alt boyutunda orta yaşta olan çalışanların düşüncelerinin daha
fazla takdir edilmeye ve ilgiye ihtiyaçları olduğu söylenebilir.
Tablo 3’de çalışanların cinsiyetlerinin, medeni durumlarının, öğrenim durumlarının, çalışma yıllarının,
yetişme yerlerinin, gelir durumlarının, baba eğitim ve anne eğitim durumlarının p değerleri 0,05’ ten büyük
olduğu için çalışanların sorun çözme ve tatmin alt boyu ile takdir ve ilgi ile ilgili alt boyutuna ilişkin
yargılarında farklılık bulunmamaktadır. Yukarıdaki tablodaki sonuçlara bakılarak Hipotez 1 dışında diğer
hipotezler red edilmiştir. Öğretmenlerin yaş durumuna göre algılanan örgütsel destek alt boyutları arasında
farklılık vardır şeklindeki Hipotez 1 kabul edilmiştir. Diğer hipotezlerde ise anlamlı bir farklılık olmadığı için
tüm Hipotez 0’lar kabul edilmiştir.
SONUÇ
Öğretmenlerin sosyo-demografik değişkenleri ile örgütsel destek algılamaları ölçeği alt boyutları arasındaki
ilişki ve etkileşimin analiz edilmesi sonucunda öğretmenlerin yaşa göre takdir ve ilgi alt boyutunda anlamlı bir
farklılık olduğu belirlenmiştir. 41-50 Yaş grubunda olan öğretmenlerin ortalamalarının (101,44) diğer yaş
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gruplarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum Algılanan Örgütsel Destek ölçeği takdir ve ilgi alt
boyutunda orta yaşta olan öğretmenlerin diğer yaş gruplarına göre yöneticilerinden daha fazla örgütsel destek
aldıkları söylenebilir. Öte yandan öğretmenlerin cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, çalışma yılı, yetişme
yeri, gelir durumu, baba eğitim ve anne eğitim durumu değişkenleri ile örgütsel destek alt boyutları arasında
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır
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HİKMET BARUTÇUGİL’İN EBRULARINDA EFSUN ÇİÇEĞİ
EFSUN FLOWERS IN HIKMET BARUTÇUGIL’S MARBLING
Feryal BEYKAL ORHUN1, Şule TEKEŞİ2
Özet
Bu araştırmada Türklerin en eski sanatlarından biri olarak kabul edilen ebru sanatında, geleneği yenilikle, yeni ve taze
açılımlarla yaşatan Ebruzen Hikmet Barutçugi’lin ebrularındaki Efsun (büyüleyici güzellik) Çiçeği incelenmeye
çalışılmıştır.
Ebru Sanatı’nın yaşayan en büyük ustalarından biri olan Hikmet Barutçugil’in, ebru sanatında gelenekselin dışındaki cesur
ve farklı arayışları ve bu sanata getirdiği yenilikler incelenmiştir.
Araştırma monografik bir çalışma olmakla birlikte, tarama (survey) modelinde betimsel araştırma yöntemi kullanılarak
hazırlanmıştır. Çalışma aynı zamanda nitel bir araştırma olup, Ebru Sanatçısı Hikmet Barutçugil ve efsun çiçeğinin esin
kaynağı olan eşi Füsun Barutçugil ile bizzat görüşülerek, hazırlanan görüşme formundaki sorular yöneltilmiş, alınan
cevaplar doğrultusunda sanatçı ve sanatı hakkında bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır.
1973 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu’nda tekstil eğitimi
almaya başlayan Hikmet Barutçugil, yüksek öğreniminin ilk yıllarında tanıdığı ve öğrencisi olduğu Prof. Emin Barın’ın
teşvikiyle hat sanatına ilgi duymuştur. Büyük hattatların eserlerini incelerken zemin ve pervazlardaki ebruyu fark etmiş,
Hocası Emin Barın’ın tavsiyesiyle büyük Ebru Ustası Mustafa Düzgünman’a başvurmuştur. O yıllarda Düzgünman,
kimseye ders vermemektedir. Bunun üzerine Hikmet Barutçugil, bulabildiği kaynakları okuyup, eski ebru örneklerini
inceleyerek kendi kendine ebru öğrenmeye başlamıştır. Yani ebru sanatına, bu sanatın inceliklerine, bir üstadın rahle-i
tedrisinden geçmeden, kendi gözlem yeteneği ve yöntemleriyle hakim olmuştur.
Akademiden aldığı sanat altyapısını gelenekli sanatlarla sentezleyerek, ebru sanatına yepyeni bakış açıları getirmiştir.
Ebrudaki stilize çiçek motiflerini daha realist biçimlerde resmetmesiyle ve yine kendi icadı olan “Efsun Çiçeği” ile tarz-ı
kadim ebrusuna katkıları olmuştur.
Tezhib sanatçısı olan eşi Füsun Barutçugil, sanatçının kendi ifadesiyle birçok konuda ona ilham kaynağı olmuş ve
olmaktadır. Efsun Çiçekleri de ebru sanatında çiçek desenlerine katılan yeni ve özgün bir çiçek olup, yine eşinden aldığı
ilhamların bir sonucudur.
Hikmet Barutçugil, ebru sanatını bir bilim dalı olarak görmüş ve sanat yaşamı boyunca birbirinden değerli eserlere imza
atmış ve hala çalışmalarını gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında sürdürmektedir. Gelenekçi yaklaşımının yanında yenilikçi
bir yaklaşıma da sahip olan Barutçugil, ebru sanatına farklı bir bakış açısı ve yeni bir soluk getirmiştir.
Ebristan ismini verdiği sanat evinde hem çalışmalarını sürdürmekte ve hem de bu sanatı gelecek nesillere aktararak
yaşatmak için sürekli öğrenciler yetiştirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ebru Sanatı, Hikmet Barutçugil, geleneksel sanatlar, tarz-ı kadim, efsun çiçeği, ebruzen.

Abstract
In this study it is aimed to analyse Efsun (charming beauty) Flower in the marbling of Hikmet Barutçugil who keeps the
traditional value of marbling alive with new and fresh evolutions in marbling art which is accepted as one of the oldest arts
of Turks.
Hikmet Barutçugil, one of the greatest Marbling Artists alive, has been analysed for his brave and different pursuit of
marbling art and what innovations he has brought to this art.
Though this study is a monographic one, it was carried out by descriptive research method in survey model. Also, it is a
qualitative research and was prepared based on questions answered by Marbling Artist Himet Barutçugil and the source of
inspiration of efsun flower Füsun Barutçugil in person. They were asked interview questions and based on the received
questions, information about the artist and his art was collected.
Hikmet Barutçıgil, who started his textile education in 1973 in Istanbul State Academy of Fine Arts, showed interest to
calligraphy in the first years of education by encouragement of his instructor Prof. Emin Barın. As he was analysing the
works of great calligraphists, he noticed the marbling on the base and borders of the pieces, with the recommendation of his
instructor Emin Barın, he applied to the great marbling master Mustafa Düzgünman. In those years, Düzgünman was not
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tutoring anybody. Therefore, Hikmet Barutçugil read as many resources as he could find, analysed old marbling samples
and started to self-learn marbling. So he acquired the art of marbling and its delicacy without the training and education of
a master but with his own observation ability and techniques.
He has synthetized his basis that he acquired in academy with traditional arts and has brought a new perspective to the art
of marbling. He portrayed stylised flower motives in a more realistic way and his own invention “Efsun Flower” has
contributed to the ancient style of marbling.
His wife, a gilding artist, Füsun Barutçugil, with his own words has become and still is a source of inspiration for the artist.
Efsun Flowers, a new and authentic pattern of flowers in the art of marbling, are a result of such inspiration.
Hikmet Barutçugil has seen the art of marbling as a science and has produced many art works throughout his life and is still
pursuing his work both in his county and abroad. Having an innovative style along with a traditional one, Barutçugil has
brought a new perspective and a breath of fresh air to the art of marbling.
In his house of art which he calls as Ebristan, he both pursuits this art and raise new students to hand down this art to new
generations.
Keywords:The art of marbling, Hikmet Barutçugil, traditional arts ancient style efsun flower ebru masters.,

GİRİŞ
Geleneksel Türk süsleme sanatlarından biri olan Ebru, bilinen en eski kağıt süsleme sanatlarından biridir.
Günümüzde çok farklı kullanım alanları bulan Ebru, tarihte hep kağıtları süsleyerek yaşaya gelmiştir. Bunun
yanında cam, seramik, ahşap, kumaş, deri gibi farklı materyallere de ebru yapılmış, hatta filmlerde özel ve ilginç
görüntüler elde etmek için, fon olarak bile kullanılmıştır. 2001: A Space Odyssey (Uzay Yolu) isimli film buna
en iyi örnektir.
Ebru sanatının nerede ve ne zaman başladığıyla ilgili bir bilgi ve belge yoktur. Ebrulu desenler antik çağlardan
beri ilgi ve beğeni görmüştür. Mısır’da bulunan M.Ö. 1365 tarihli, cam şişelerde gel-git ve taraklı ebru
desenlerine benzeyen görüntülere rastlanmıştır (Barutçugil, 2001: 29, 33).
10-12. yy’larda Japonya’da Sumi ressamlarının fırçalarını temizlemek için suya batırdıklarında, suyun üstünde
oluşan desenlerin kağıda alınarak keşfedildiği tahmin edilen Suminagashi (Suminagaşi) tekniği de ebruyla
benzerlik gösterir.
Orta Asya’da, İran’da ve Anadolu’da yapılan ebrular hakkında çok az bilgi günümüze kadar gelebilmiştir. Fakat
Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında, süslü ve ebrulu dekoratif kağıtların, siyasi ve idari hayatta
yaygın olarak kullandığını bilmekteyiz (Barutçugil, 1999: 24-25).
Selçuklular ve Osmanlılar döneminde yetişen pek çok ebru ustası olduğu da bilinmektedir. Bu ustaların yaptığı
ebrular zenginlerin evlerinin duvarlarını süslemiş, ya da bir sultandan, paşadan ya da bir soyludan diğerine
hediye olarak verilmiştir (Barutçugil, 2001: 35).
Çok eski tarihli kitapların ciltlerinde kitap ile kapağı bağlayan “yan kağıdı” olarak, murakka içindeki yazıların
kenarlarında pervazlara yapıştırılmış ebru kağıtlarına rastlanmıştır.
Uğur Derman, “Türk Sanatında Ebru” adlı kitabında; rastlanan ilk ebruların 1554 ve 1586 tarihli olduğunu
yazmıştır. Ebru sanatının İpek Yolu’yla Buhara’dan geldiği düşünülmektedir. Gerçekten de Ebru Ustaları
arasında adı geçen Sadık Efendi, ebru sanatını Buhara’dayken öğrenmiştir (Derman, 1977: 6-7).
İstanbul’un bilinen en eski ebrucusu Şebek lakaplı Mehmet Efendi’dir. Ebrunun tarihi süreci içerisinde canlı
renklerle ebru yapma başarısı gösteren ve adıyla anılan hatip ebrusunu icat ederek, ebruya en önemli katkılardan
birini sağlayan kişi de Hatip Mehmet Efendi’dir.
Matbu ebrunun icadıyla İstanbul’da ebru yapan ebrucuların ebru yapmayı bırakmaları sonucu uzun bir süre
İstanbul’da ebru yapılmamıştır. Üsküdar’da bulunan Özbekler Tekkesi Şeyhi Sadık Efendi, Buhara’da öğrendiği
ebru sanatını İstanbul’a gelince de sürdürmüş, oğlu Hezarfen Ethem Efendi’ye de öğretmiştir. Kendisi gibi
Hezarfen olan öğrencisi Necmettin Okyay ustasından öğrendiği ebruculuğu yeğeni Mustafa Esat Düzgünman’a
öğretmiştir. Böylelikle ebruculuk günümüze kadar ulaşmış, usta-çırak ilişkisiyle nesilden nesile öğretilmiştir
(Babaoğlu, 2007:XII).
Ebru, sırlar aleminden güzellikler sunan bir kağıt boyama yöntemidir (Barutçugil, 2011: 32) ve yoğunluğu
arttırılmış su üzerine, gül dalı ve yaşlı at kuyruğunun kılından yapılmış fırçalarla, içerisine sığır ödü ilave
edilerek hazırlanan, suda erimeyen toprak boyaların serpilerek kağıda aktarılmasıyla oluşan kağıt bezeme
sanatıdır (Dere, 2011: 15).
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Ebru sanatı aynı zamanda, tasavvufi nitelikleri olan bir sanat dalıdır. Su üzerinde renklerle oluşan desenleri
kağıda aktarırken, sanatçının kendini bir noktadan sonra yaratı sürecine bıraktığı, sanatın yüceliğine teslim
olduğu görülür. Yani cüzi irade bir noktadan sonra külli iradeye teslim olur (Cansever, 1996: 150).
Basit gibi görünen, ama içinde çok incelikler ve güzellikler saklı bu sır dolu sanat, felsefi yönden de derin
manalarla dolu bir sanat dalıdır. Mana yönü zengin olan ebru sanatının artık günümüzde desen yönünden de
oldukça zenginleştiği görülmektedir.
Ebru tarihinde bildiğimiz en eski ebru desenlerinden birisi; Hatip Mehmet Efendi’nin buluşu olan ve kendi
adıyla anılan “hatip ebrusu” dur. Hafif bir zemin üzerine farklı renklerdeki boya damlalarını iç içe koyarak
damlatıp, tel gibi malzemelerle şekil vermiş ve farklı bir tarz oluşturmuştur. Bu ebru tarzı çok beğenilmiş ve
kendi adı olan “hatip” adıyla anılır olmuştur (Dere, 2007: 32).
Hatip ebrusunun icadından sonra ebruda çiçek yapılmasına da çalışılmış, fazla başarılı olunamamıştır. Yaklaşık
1918 yılından itibaren, Necmettin Okyay ebruda çiçek yapımını ciddi manada ele alarak ıslah etmiş; lale,
karanfil, hercai menekşe, gelincik, gonca gül, kasımpatı, sümbül gibi çiçekleri gerçeğe yakın güzellik ve
benzerlikte yapmaya muvaffak olmuştur. Ebru sanatında Necmettin Okyay ebrusuyla anılan çiçekli ebrular
ustanın buluşları ve uğraşlarıdır (Alkan, 1998).
Ebrunun son zamanlarda en önde gelen ustalarından olan Mustafa Düzgünman, birçok konuda yeniliğe açık
olmasına rağmen, ebru sanatında klasik anlayışa bağlı kalarak, bu konudaki modern uygulamalara iltifat
etmemiştir. 1940’tan başlayıp ölümüne kadar elli yıl süren ebruculuğu sırasında, papatya ebrusunu yaparak
çiçekli ebrulara bir yenisini eklemiştir (Dere, 2007: 40-41).
Necmettin Okyay; “Mustafa ebruculukta beni geçmiştir” sözüyle kendinden övgüyle bahsetmiştir. Gerçekten de
Mustafa Düzgünman; papatya figürünü ebruya eklediği gibi, ebruculukta kendisinden önce yapılan çiçek
şekillerini de ıslah etmiştir (Sönmez, 2007:187).
Ayrıca ebruya “kompozisyon tarzı”nı da getirerek; Modern Türk Ebrusu’na yeni bir dinamizm kazandırmıştır.
Fakat bu yeniliklerin dışındaki hiçbir yeniliğe sıcak bakmayan bir tutum içerisinde olmuş, klasik usluptan asla
taviz vermemiştir (Özemre, Barutçugil, 2007: 87-88).
Günümüzün yaşayan en büyük ebru ustalarından biri de Hikmet Barutçugil’dir. Barutçugil ebruyu; temeli
yüzyıllar öncesine uzanan, sanatkarların arayışlarıyla daha da zenginleşen, yeni yöntem ve bakış açılarıyla da
gelişen bir sanat olarak ifade etmektedir. Lakin ebru sanatını geliştirmeye yönelik çalışmalar, sanatın özüne
yapılan müdahaleler olarak algılandığından, ebru sanatını deformasyondan korumak amacıyla engellenmeye
çalışılmaktadır (Barutçugil, 2010:1).
Geleneksel denince eskimiş, unutulmuş, geride kalmış, yapılmış ve bitmiş kelimeleri akla gelmektedir. Halbuki
gelenek; hala yaşadığımız ve geleceğe dair planlar yapabildiğimiz bir anlam taşır (Barutçugil, 2008: 6).
“Geleneğimizin zenginliklerini güncelleştirerek yaşarsak yaşatabiliriz. Yenilenmeyen sanat unutulmaya, yok
olmaya mahkumdur” düşüncesiyle sanatını icra eden büyük usta Hikmet Barutçugil’in, ebru sanatının
geliştirilmesi ve yaşatılmasında payı büyüktür. Yaptığı işi önceki yapılanların tekrarı olmaktan çıkararak, bir
bakıma zanaati sanata dönüştürmeyi başaran sanatçılarımızdandır.
Bu çalışmada da Hikmet Barutçugil’in Türk Ebru Sanatında çiçek ebrularına kattığı “efsun çiçeği” konu
edilmiştir. Yaptığı çalışmalarla ebru sanatı teknik ve görsellik olarak farklı bir boyut kazanmış, yetiştirdiği
öğrencileri ile de ebru sanatının gelecek nesillere aktarılmasına hizmet etmiş, aynı zamanda da bu sanatı
dünyanın birçok ülkesinde tanıtma fırsatı bularak sanatımızı evrenselleştirmiştir.
ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Bu araştırmanın amacı; yaşayan hazinelerimizden biri olan büyük ebru ustası Hikmet Barutçugil’in; ebrularında,
ebruya üçüncü boyutu getiren ve özgün bir çiçek olan “efsun çiçeği” ile ilgili bilgi toplamak ve bu konuda
kaynak oluşturmaktır. Bununla birlikte; bu araştırmada ebru sanatı ile ilgili bilgilere de kısaca yer verilecektir.
Çalışma, ebru sanatında çok sayıda eser vermiş ve öğrenci yetiştirmiş olan Hikmet Barutçugil’in ebru sanatına
getirdiği yeni açılımlar ve sağladığı katkıları ortaya koyması anlamında önem taşımaktadır.
YÖNTEM
Araştırma monografik bir çalışma olmakla birlikte, tarama (survey) modelinde betimsel araştırma yöntemi
kullanılarak hazırlanmıştır. Ebru sanatı ve Hikmet Barutçugil ile ilgili yerli kaynaklar taranarak, veriler
elektronik ortamda toplanmıştır.
Çalışma aynı zamanda nitel bir araştırma olup, Ebru Sanatçısı Hikmet Barutçugil ve efsun çiçeğinin esin
kaynağı olan eşi Füsun Barutçugil ile bizzat görüşülerek, hazırlanan görüşme formundaki sorular yöneltilmiş,
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alınan cevaplar doğrultusunda sanatçı ve sanatı hakkında bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca sanatçının
özellikle “Efsun Çiçeği” olan ebru eserleri yerinde (Ebristan Ebru Evi/İstanbul) görülerek incelenmiş, sanatçının
ebru sanatına getirdiği yenilikler incelenerek ortaya konmaya çalışılmıştır.

Ebru 1: Hikmet Barutçugil, Battal Ebru Üzerine “Efsun Çiçeği”
Ebru 2: Hikmet Barutçugil, Siyah-Beyaz Ebru “Efsun Çiçeği”
BULGULAR VE YORUM
Hikmet Barutçugil’in Özgeçmişi ve Ebru Sanatına Getirdiği Yenilikler
Hikmet Barutçugil, 1952 yılında Malatya’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi,
Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu’nda tekstil eğitimi almaya başladı. Yüksek öğreniminin ilk
yıllarında tanıdığı ve öğrencisi olduğu Prof. Emin Barın’ın teşvikiyle hat sanatına ilgi duydu, bununla ilgili
çalışmalarını sürdürürken ebru sanatını fark etti. Bu sanata olan heyecanı kısa sürede fazlasıyla arttı ve dönemin
sayılı ustalarından ders almak istedi. Fakat bu mümkün olmadı ve bu konuda tek başına kendini geliştirmeye
başladı (Barutçugil, 2014: 250).
Kendi kendinin hocası olmanın, serbestçe deneyler yapmanın ve bunları yaparken belli kurallara tabi olmamanın
avantajını yaşayan sanatçı aynı zamanda büyük sıkıntılar da çekti. 1977 yılında Akademi’den tekstil desinatörü
olarak mezun olunca tüm çalışmalarını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978-1981 yılları arasında ihtisas için gittiği
İngiltere’nin Londra şehrinde araştırma ve çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü, akademiden aldığı sanat
altyapısını gelenekli sanatlarla sentezleyerek ebru sanatına yepyeni bakış açıları getirdi.
Sanatçının kendi söylemiyle “zevk ve sır dolu bir sanat” olan ebru sanatını her zaman bir bilim dalı gibi görüp
geliştirmeyi arzulayan sanatçı, ebruyu birçok farklı malzemeye uygulayarak, onu günlük hayatın içine de kattı.
Daha önce yapılmayan ebru yöntemleri denedi. Barutçugil, sanatın da bilim gibi ilerleyip yeniliklere açık olması
gerektiğini savunarak, ebru sanatına çok farklı açılımlar getirdi (Beykal, Tekeşi, 2014: 28). Literatüre “Barut
Ebrusu” olarak geçen bir ebru çeşidini bulan kişi olarak geçti. Barut ebrularını; resim, gravür, minyatür,
fotoğraf gibi başka sanatlarla birleştirerek yeni ve farklı açılımlar ortaya koydu (Barutçugil, 2011: 7).
Aynı zamanda çiçek ebrularına “Efsun Çiçeği” isimli özgün bir çiçek deseni ekleyerek, ebruya üç boyutu
getirdi.
Efsun Çiçeğinin ilham kaynağı olan Tezhip sanatçısı eşi Füsun Barutçugil, işine ve eşine gösterdiği titizlik ve
sabırla, Barutçugil’in söylemiyle; başarılara imza atmasında sanatçının en büyük yoldaşı ve etkenidir. Yüzü
kadar gönlü de güzel olan Füsun Barutçugil, sanatçı olmasının yanında bir sanatçıya eş olmanın da yükünü
taşıyarak, sonsuz ve karşılıksız desteğiyle sanatçıya birçok konuda ilham kaynağı olmuş ve olmaktadır.
“Büyüleyici Güzellik” anlamına gelen “Efsun Çiçekleri”nin de esin kaynağı olmuştur (Barutçugil, 2003: 3).
Efsun Çiçeklerinin ilk çıkışı sanatçının deyimiyle şöyledir; “EFSUN ÇİÇEKLERİ yıllardır emek verdiğim,
gönül koyduğum sanatımda çok önemli bir dönüm noktası. Özel bir başlangıç noktası adeta. O güne kadar hiç
denemediğim bir yöntemle yaptığım, bana sorarsanız suyun üzerinde kendiliğinden oluşan üç boyutlu özgün bir
çiçek. Efsun çiçeklerinin doğum günü; yine bir gün sanat dergahımda, teknemin başında ve yorgunluğumun
doruğundayım. Çay bardağı elinde gelen sevgili Füsun Hanım bana çayın yanında ilham da getirmiş. Önemli
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bir güzellik olan Efsun Çiçekleri’nin öyküsünün anlatabildiğim yanı bu. Kelimelerle ifade edilemeyenler ebru
teknemde şekillenmeye devam ediyor.”
Hikmet Barutçugil, Bağdat Caddesinde Füsun Hanım’ın kendi galerisinde açılan ve Efsun Çiçekleri’nden
oluşan ilk ebru sergisini ve “Efsun Çiçekleri” adlı kitabını da eşine ithaf etmiştir (Barutçugil, 2003: 3).
Barutçugil, ebru sanatını hem yurtiçinde hem de yurtdışında tanıtmak için 100 kişisel, 97 karma sergi açmış, 164
kurs ve seminer düzenlemiş, 91 konferans ve uygulamalı ebru gösterimi ile 6 sanat terapisi gerçekleştirmiştir.
Uluslararası birçok ödülü olan sanatçının bütün bunlara ek olarak; London British Museum başta olmak üzere
dünyaca ünlü müzelerde ve bazı özel koleksiyonlarda sürekli sergilenen eserleri mevcuttur (Barutçugil,
2014:250).
Bunun yanında birçok TV programına katılan Barutçugil’in birçok makale, bildiri ve röportajı da mevcuttur.
Ayrıca; “Renklerin Sonsuzluğu”, “Suyun Renklerle Dansı”, Suyun Rüyası Ebru”, “The Dream of Water”,
“Efsun Çiçeği”, “Ebristanbul”, “Siyah Beyaz Ebru”, O’nun Şefkati”, “Simetri”, “Battaldan Baruta Ebruvan”,
“Ebristan’da Yeşerenler”, “Türklerin Ebru Sanatı”, “Ebruli Mardin”, “Hikmet Barutçugil Minyatür Kitap”,
“Ebrularda Mardin”, “Dostluk Defteri” ve “Traume auf Wasser (Almanca, İngilizce)”, “Elif”, “Ebrunun Mermer
Yüzü” adlı yayınlanmış on dokuz eseri bulunmaktadır (http://www.ebristan.com ).
“Sanatçıyı geleneğe bağlı kalmaya zorlarken kendi kimlik ve şahsiyetini terk etmek zorunda bırakıyoruz” diyen
sanatçı, sanatın ve sanatçının sürekli yeniliklere açık olması gerektiğini söylemektedir (Barutçugil, Özdamar,
2008: 7).
Medeniyetlerin sanat ve kültürle hayat bulduğunu savunan Hikmet Barutçugil, milli olmanın da milletlerarası
olmaktan geçtiğine inanan sanatçılarımızdan birisidir (www.ktsv.com.tr).

Ebru 3: Hikmet Barutçugil, Barut Ebrusu Üzerine “Efsun Çiçekleri”
SONUÇ VE ÖNERİLER

Geleneksel sanatlarımızın en önemlilerinden biri olan ebru, bir dönem unutulmaya yüz tutmuşsa da, günümüzde
çok değerli sanatçılarımız sayesinde sadece ülkemizde değil, neredeyse tüm dünyada tanınan, sevilen ve ilgi
duyulan bir sanat olmuştur.
Eskiden sadece İstanbul’da ve birkaç sanatkarla yaşatılmaya çalışılan ebru, başta Necmettin Okyay olmak üzere,
Mustafa Düzgünman, Niyazi Sayın gibi sanatçılarla bir yandan öğrenciler yetiştirilerek yaşatılmaya, bir yandan
da yurtdışında tanıtılmaya çalışılmıştır.
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1970’lerde yetişenler tarafından sergiler açıldığında, ebru yurtiçinde de tanınmaya başlanmıştır. 1980’ler ebru
sanatı için daha verimli olmuş; Alparslan Babaoğlu, Fuat Başar, Timuçin Tanarslan, Hikmet Barutçugil, Ahmet
Çoktan, Nusret Hepgül, Feridun Özgören, Nedim Sönmez ve Uğur Göktaş bu dönemde yetişmiş
sanatçılardandır. Sergi ve tanıtım faaliyetleri daha da hızlanmış, ilgi daha da artmıştır. Bu dönemde ebruda
yenilik arayışları da görülmektedir. Başta Hikmet Barutçugil, sanatın da bilim gibi ilerleyip yeniliklere açık
olması gerektiğini savunarak, ebru sanatına çok farklı açılımlar getirmiştir.
Literatüre kazandırdığı kendi adıyla anılan “Barut Ebrusu” ve çiçekli ebrulara kazandırdığı üç boyutlu “Efsun
Çiçeği” bunun en önemli göstergesidir. “Geleneğimizin zenginliklerini güncelleştirerek yaşarsak yaşatabiliriz.
Çünkü yenilenmeyen sanat unutulmaya, yok olmaya mahkumdur” diyen sanatçı, sadece ebruda değil, bütün
sanat dallarında güncelleşmenin gereğine inanan sanatçılarımızdandır (Barutçugil, 2011: 11).
“Eğer bir sanat tekamül ederse, unutulmaz”, bunun için de en önemli şart; tekrardan uzaklaşarak, yeniliklere
açık olmaktır. O sanata gönül veren kişilerin kendini zorlaması, çabalaması ve yeni buluşlara imza atması, o
sanatın idame etmesi için gereklidir (Barutçugil ile yapılan görüşme sonuçlarından)
Ebru; ilk çıktığında sanat diye adlandırılan, ancak tarihi süreci içerisinde zanaat olarak varlık sürdürmüş bir
sanat dalımız olmuştur. Necmettin Okyay’ın teknesinde açan soyut çiçeklerle, ebru tekrar sanat olarak
değerlendirilmeye başlanmıştır.
Günümüzde ise ebru, ilgiyle izlenen ve sevilen bir sanat konumuna gelmeyi başarmıştır. Geleneksel
sanatlarımızın gelecek kuşaklara öğretilerek aktarılması, görsel kültürümüzün idame ettirilmesi açısından önem
taşımaktadır. Bu anlamda üniversitelerin Geleneksel El Sanatları, Türk Süsleme Sanatları gibi bölümlerinde,
Halk Eğitim Merkezlerinde ve özel sanat atölyelerinde ebru kursları verilmektedir. Ancak bu yeterli değildir.
Ebru sanatının ve sanatçılarının daha da iyi tanıtılması için yurt içi ve yurtdışı sergiler açılmalı, okullarda
müfredatta uygulanması sağlanmalıdır.
Bu bağlamda Hikmet Barutçugil’in ebru sanatını; verdiği eğitimlerle, seminer ve konferanslarla, açtığı sergilerle
tüm dünyaya tanıtma ve sevdirme çabaları övgüye değerdir.
Ulusal ve uluslar arası kongre ve sempozyumlarda ebru sanatıyla ilgili bilgilere ve ebru sanatçılarına yer
verilerek, sanatsal değerlerimizin en önemlilerinden biri olan ebru sanatımız daha fazla kişiye ulaştırılmalıdır.
Kitle iletişim araçlarıyla da ebru sanatı daha çok tanıtılabilir ve ilgili programlar düzenlenerek ünlü ebru ustaları
konuk edilebilir. Böylelikle hem ebru sanatı, hem de ebru sanatçıları tanıtılmış olacaktır.
Ebrunun kitap kapaklarında, kumaşlarda, tabaklarda kısaca endüstri tasarımının her alanında daha fazla yer
alması sağlanabilir.
Ebru sergilerinin ve yarışmalarının düzenlenip, belki ünlü sanatçıların eserlerinden oluşan bir Ebru Müzesi’nin
yapılandırılması da bu sanata büyük katkı sağlayacaktır. Bütün bu önerilerin sadece büyük şehirlerde değil, her
ilde gerçekleştirilmeye çalışılması, daha fazla kitleye ulaşılabilirliği de sağlamış olacaktır.
Gamzende görünür ömrünün varı,
Füsun-i hüsnünün bütün esrarı!
Neşreder aleme reng-i baharı,
Koyu menekşeye çalan gözlerin!
Çamlar kanat germiş bir hüma gibi,
Çayırlar yıldızlı bir sema gibi,
Çiçekler bir garip muamma gibi,
Ne gördümse şaştım efsundur sandım!
Filozof Rıza Tevfik
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YÖNETİCİLERİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA
UYGULAMALARINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ
MANAGERS WİEVS STRATEGİC PRACTİCE İN M.E.B
Kenan Özdil1

Hakan Bulut2

Stratejisi olmayan bir örgüt, önünü göremeyen ve yönü olmayan örgüttür. Günlük rutin çalışmalar, uygun ve ahenkli bir
hedef oluşturamaz. Bu bağlamda söylenen şu söz stratejinin önemini vurgulamaktadır; “strateji stratejik harekete rehberlik
edecek planları, manevraları, modelleri, pozisyonları ve perspektifleri geliştirerek, bir örgüt için bir odak noktası, uyum ve
ahenk ile amaç yaratmak için kullanılır” Tarama modeli ile yapılan bu çalışmanın iki temel amacı vardır. Birincisi,
yöneticilerin okullarda stratejik planlamaya ilişkin algılarını ve okullardaki mevcut stratejik planlama uygulamalarına
ilişkin görüşlerini belirlemektir. İkinci amacı, yöneticilerin okullarda stratejik planlamaya ilişkin algıları/inançları ile
okullardaki mevcut stratejik planlama uygulamaları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma 2012-2013 eğitim-öğretim
yılında Tekirdağ ilindeki merkez okullarında görev yapan toplam 65 okul/kurum yönetici üzerinde yapılmıştır.
Araştırmanın verileri, Doç. Dr. Hasan B. MEMDUHOĞLU tarafından geliştirilen; “Okullarda Stratejik Planlama Algısı”
ve “Okullarda Stratejik Planlama Uygulamalarını Değerlendirme” ölçekleri kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada,
yöneticilerin stratejik planlama konusunda olumlu bir algıya sahip oldukları, buna karşın mevcut stratejik planlama
uygulamalarının amacına uygun olarak yürütülmediğini düşündükleri; ayrıca yöneticilerin stratejik planlama algıları ile
okullardaki mevcut stratejik planlama uygulamalarına ilişkin görüşleri arasında zayıf bir ilişki olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim, Okul yönetimi, Türk Eğitim Sistemi
Strategy of an organization is not, and can not see the way the aspect of organization. Daily routine work, create a
destination suitable and harmonious. In this context, the strategy emphasizes the importance of the following is said: " The
strategy that will guide the strategic action plans, maneuvers, models, positions and perspectives, developing a focal point
for an organization, complianc, and is used to create harmony with the purpose " (Nut and Backoff 1992:55).
There are two main objectives of this study with the scan model. First, the perceptions of teachers and administrators in
schools, and schools of strategic planning is to determine their views on the implementation of the current strategic
planning. The second objective, the manager of strategic planning for schools and teachers perceptions/beliefs and practices
in schools determine the relationship between the current strategic planning.
In the 2012-2013 academic research center in Tekirdağ province who work in schools, a total of 65 schools/institutions was
conducted on the manager. The data, Assoc. Dr. Hasan B. Developed by MEMDUHOGLU, " Perception of Strategic
Planning in Schools " and " Strategic Planning Practices Assessment in Schools " were obtained by using scales.
In the study, they have positive perception of the strategic planning, strategic planning, whereas the current practices being
carried for the purpose of considering, and also with the school administrators; perceptions of strategic planning on the
implementation of the currentstrategic planning has been concluded that a weak correlation between the views.
Keywords: Strategic planning, Strategic management, School administration, the Turkish Education System.

GİRİŞ
Kamu politikalarının belirlenmesi ve kamu hizmetlerinin sunulması süreçlerine kamu kesiminden ve özel
sektörden giderek daha fazla sayıda aktörün dâhil olması nedeniyle bu aktörler arasında oluşan ağlar önem
kazanmıştır. Bu durum kamunun koordinasyon işlevini hem daha da zorlaştırmakta hem de daha da elzem hale
getirmektedir. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için çeşitli ülkelerde uluslararası kuruluşların da destek ve
teşvikiyle kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformu sürecinde stratejik planlamadan ve stratejik
yönetimden yararlanılmasını salık verdiği görülmektedir Türkiye’de de Devlet Planlama Teşkilatı öncülüğünde
yapılan bir dizi çalışmaya paralel olarak 2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla
stratejik planlama yasal bir temele kavuşmuş ve kamu kurumları için zorunlu hale getirilmiştir. Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol kanununda stratejik planlama ile bütçeleme süreci iç içe girmiş durumdadır. Bu yolla
amaçlanan, bütçeler ile plan ve politikalar arasında bağlantının güçlendirilmesidir. Kamu idareleri, kamu
hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak
tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak
zorundadırlar. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde stratejik planlama ve
performans esaslı bütçelemeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen geçiş programı 2010 yılı sonu itibarıyla
tamamlanmıştır. Kamu yönetiminde stratejik yönetimin gerektirdiği dönüşümün sürdürülmesi, yönetsel
kararların stratejik planlara dayanan, orta ve uzun vadeli bakış açısı ile şekillendirilmesine ve kamu
idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasitenin, stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilecek, yönetim
1

Yrd.Doç.Dr.Trakya ün.Eğitim Fakültesi

2

Uzman.Tekirdağ M.E.M

810

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına bağlıdır. Stratejik yönetim kültürü formel ve teknik süreçlerden çok
davranışsal ve kültürel değişimi ve paydaşlar ve aktörler arası etkileşim ve karşılıklı öğrenme platformları
oluşturulmasını da gerektiren uzun soluklu çalışmaları içermektedir.Genel olarak kendine yetebilme düşüncesi,
okulları da bir yerden yönlendirilen değil, kendi kendine yönlenilebilen örgütler olmaya zorlamaktadır
(Erdoğan, 2002; İlğan, Taşdan, Erdem ve Memduhoğlu, 2008). Çünkü okulların çevredeki hızlı değişimlere
ayak uydurabilmesi, yenilik yapmalarına, açık ve dışa dönük stratejiler geliştirmelerine, birer stratejik örgüt
olmalarına bağlıdır. Bu da amaca uygun yapılacak stratejik planlama ile kolaylaşabilecektir (Çalık, 2003).
Stratejik planlama, 1990’lı yıllardan sonra eğitim reformu kavramıyla birlikte kullanılarak eğitim liderliği için
bir çalışma alanı olarak ele alınmış ve tartışılmıştır (Memduhoğlu, Taşdan ve Erdem, 2008). Buna göre
stratejik planlama iyi uygulanabilirse örgüte aşağıdaki gibi önemli yararlar sağlar (Bayraktar ve Yıldız, 2007;
Bryson, 1995; Budak, 2000; Canbay, 2008; Demir ve Yılmaz, 2010; Erkan, 2008; Gürer, 2006; Mudrick,
Steiner, Pollard, 1992; Nartgün, 2003; Özbek, 2003; Yılmaz, 2003):
Örgütün izlemek istediği programı tutarlı, düzenli ve tamamlayıcı olarak geliştirir,
Örgütte ileriye dönük bir bakış açısı oluşturur,
Dinamik çevre koşulları karşısında örgütün amaçlarına ulaşmasına katkı sağlar,
Örgütün ve çalışanların stratejik düşünce ve davranışını geliştirir,
Karar verme mekanizmasını güçlendirir,
Örgütsel duyarlılığı artırır,
Kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtılmasını sağlar,
Örgütün gelecek yönelimlerini açığa çıkarır,
Örgütsel performansı artırır,
Harcamalarda şeffaflığı sağlar,
Hesap verebilme sorumluluğunu yerleştirir,
Yönetimde daha katılımcı süreçlere olanak verir,
Örgütte ekip çalışmasını ve uzmanlaşmayı geliştirir,
Örgüte sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü sağlar,
Farklı birimlerde çalışan bireylerin çabalarını ortak amaçlar doğrultusunda bütünleştirir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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15.

Türkiye’de 2003 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile bazı kamu
kurum ve kuruluşlarında pilot olarak stratejik planlama uygulamasına başlanmıştır. 2006 yılında çıkarılan
“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereği tüm kamu
kurum ve kuruluşlarınca stratejik plan hazırlanması yasal zorunluluk haline gelmiştir (DPT, 2006). Milli Eğitim
Bakanlığı da bu doğrultuda 2006/55 ve 2010/14 sayılı genelgeler ile 2010 yılından itibaren tüm okul ve
kurumlarda stratejik plan hazırlanması ve uygulanması sürecini başlatmıştır. Okulda, stratejik planlamanın temel
amacı; okulun bulunduğu çevreyi araştırmak, incelemek, okulun geleceğini tahmin etmek ve bu tahminler
doğrultusunda kaynakları etkin kullanabilmektir (Bell, 2004). Bu yönüyle stratejik planlama, katı kuralları
olmayan, sadece önsezilere dayanmayan, ardıl ve yetkeci olmayan bir süreçtir (Nartgün, 2004). Bu süreç, strateji
seçeneklerini oluşturma ve değerlendirme, stratejiyi seçmek ve uygulamaya koymak için ayrıntılı bir plan
oluşturmayı kapsar (Aksu, 2002). Okullarda stratejik planlama sürecinin içerdiği unsurlar tablo 1’de
görülebilmektedir (MEB, 2010a).
Tablo 1. Okul Kurum Strateji Planlama Süreci Basamakları
BİRİNCİ BÖLÜM: OKULU/KURUMU STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Yasal Çerçeve
Stratejik Planlama Çalışmaları
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ
Tarihsel Gelişim
Yasal Yükümlülükler
Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler
Paydaş Analizi
Kurum İçi Analiz
5.1 Örgütsel Yapı
5.2 İnsan Kaynakları
5.3 Teknolojik Düzey
5.4 Mali Kaynaklar
5.5 İstatistikî Veriler
Çevre Analizi
6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi
6.2 Üst Politika Belgeleri
GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM
8.
9.
10.
11.

Misyon, Vizyon, Temel Değerler
Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler
İzleme, Değerlendirme ve Raporlama
Eylem Planları

Stratejik planlama uygulamalarının amaca uygun olarak yürütülmesinin temel koşullarından birisi
geliştirilen planların gerçekçi verilere dayalı ve işlevsel olarak hazırlanmasıdır. Okullardaki stratejik planlama
faaliyetlerinde ve okullar için geliştirilen stratejik planların hazırlanmasında, okulların başat paydaşları olan
okul yönetici ve öğretmenlerinin stratejik planlamaya ilişkin algıları ve inançları oldukça etkili olmaktadır. Bu
amaçla, okullarda stratejik planlama algısını belirlemeyi ve stratejik planlama uygulamalarını bütüncül olarak
değerlendirmeyi sağlayacak çalışmalara gereksinim duyulduğu söylenebilir.
Bu çalışmanın amacı MEB na bağlı okullarda çalışan yöneticilerin MEB stratejik plan uygulamalarına ilişkin
görüşlerini belirlemektir.
Stratejik Yönetim
Stratejik yönetim kavramı, işletme ve yönetim alanında 20. yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya
başlanmıştır. O dönemlerde anlam olarak konu üzerinde henüz bir fikir birliğine varılmamış olsa da, strateji
işletmenin çevresi ile arasındaki ilişkileri düzenleyen ve rakiplerine üstünlük sağlayabilmek amacıyla
kaynaklarını harekete geçiren bir anlam taşımaktadır. Peter Drucker, stratejik yönetimin ana görevinin bir işin
misyonunu baştan sona düşünmek ve “Bizim işimiz nedir, ne olmalıdır?” sorularını sorarak, belirlenen amaçlar
doğrultusunda, belirlenen kararların yarınki sonuçları vermesini sağlamak olduğunu söylemiştir (Drucker,
1999).
Bir örgütün stratejisinin tanımı, yönetim fonksiyonlarından sadecebir tanesidir. Stratejik yönetim kararları
aslında yönetim fonksiyonlarının tümünün önündedir. Stratejik yönetim ve stratejik yönetim süreci, örgütün ne
yapması gerektiği ve nereye gitmesi gerektiği üzerinde kararlara ulaşmayla ilgilidir (Howe, 1993:27).
Stratejik yönetim geleceğin bir planının yapılması değildir. Nitekim işletmenin çevresi devamlı değiştiğine
göre planlar bir defa yapılarak bunlar değişmez kalıplar haline getirilmez (Hatiboğlu, 1986:44).
Bir örgütün bütün yönetim kademelerinde, fonksiyonel bölümlerinde, faaliyet gösterdiği bütün iş
alanlarında; yönetim becerilerinin, örgütsel sorumlulukların, değerlerin, stratejik ve uygulamaya dönük karar
mekanizmalarını birbirine bağlayan idarisistemlerin, hep birlikte geliştirilmesi ancak stratejik yönetimle
mümkündür. Stratejik yönetimde, stratejik bakış ve davranış bütün organizasyona nüfus eder (Gümüş,
1995:315). Stratejik yönetimde geleceği karşılamak yerine onu öngörülen şekilde biçimlendirmek, kendi
geleceğine sahip olmak bütün organizasyonun hedefi olur. Günümüzde her tür ve büyüklükteki firmaların
başarılı olabilmeleri, stratejik olarak yönetilebilmelerine bağlıdır.
Stratejik yönetim düşüncesinin temel felsefesi herhangi bir zaman ve çevre içinde örgütlerin varlıklarını
sürdürebilmelerini sağlayacak planların geliştirilmesi ve yönlerinin belirlenmesi görüşlerine dayanır (Pamuk ve
diğerleri, 1997:15-18).
Stratejik Yönetimin Özellikleri
Stratejik yönetimin, her şeyden önce, genel yönetimin sahip olduğu özellikleri de kapsadığı belirtilmelidir.
Ancak bu özelliklerden faklı olarak stratejik yönetimin kendine has bir takım özelliklerinden de bahsetmek
mümkündür. Stratejik yönetimi diğer yönetimlerden ayırt etmeye yarayan özellikler şunlardır (Dinçer, 1998:18;
Üzün, 2000:3):
1.
Stratejik yönetim, örgütteki en üst yönetimin bir fonksiyonu olarak değerlendirilmelidir. Zira stratejik
yönetim tümüyle işletmenin geleceğine yöneliktir.
2.
İşletmenin vizyonuna yöneliktir; geleceğe yönelik uzun vadeli amaçları geliştirir, sonuca varmak için
nelerin yapılması gerektiğini düşünür.
3.
Stratejik yönetim, işletmeyi bir bütün olarak algılar; bütünü oluşturan diğer parçalar da ilgi alanı
içindedir. Alınan stratejik kararların etkilerine yönelik bütün-parça ilişkisini göz önünde bulundurur.
4.
Stratejik yönetim için işletme açık bir sistemdir. Bu nedenle çevre oldukça yakından takip edilen bir
faktördür.
5.
Stratejik yönetim, dış çevresine karşı toplumun çıkarlarını göz önüne alan bir sosyal sorumluluk taşır.
6.
Stratejik yönetim, işletmenin temel amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik kaynak dağıtımını en etkili
bir şekilde yapar.
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7.
Strateji yönetimin belirlediği amaçlar, alınan kararlar, faaliyetleri içinde en alt birimlere kadar herkesin
ortak hareket noktasını oluşturur.
Stratejik Yönetimin Yararları
Stratejik yönetim anlayışı, belirsiz, değişken ve oldukça riskli bir çevrede işletmeye belirli bir yön
kazandırır. Bununla birlikte stratejik yönetim, niteliksel ve niceliksel bilginin düzenlenip, belirsiz şartlar altında
etkili karar verebilme yaklaşımı olduğuna göre bu kararlar, inisiyatifi kararlarla karşılaştırıldığında yöneticiye
yaratıcı ve sezgisel düşünce yollarını açmaktadır. Sezginin bazen göz önüne alınması gereken özel, soyut
faktörleri de açığa çıkartabileceği bir gerçektir (Pamuk ve diğerleri, 1997:25).
Stratejik yönetim, çevreyi değerlendirme ve geleceği tahmin etme imkânı verir. Bu nedenle işletme nasıl
davranacağı ve ne gibi tedbirler alacağı konusunda hazırlık yapma fırsatı bulur. Fırsat ve tehditleri izleme
imkânı yakalar. Stratejik yönetim, koordinasyon sağlamada ortak bir hedef oluşturarak, işletmenin alt
bölümlerinin birbirlerinden ayrılarak, farklı amaçlara yönelmesine engel olur. Stratejinin olmaması
halindebölümler gittikçe farklılaşacak ve her biri ortak amacı değil, kendi amacını gerçekleştirme eğilimini
gösterecektir (Üzün, 2000:10).
Jauch ve Glueck (1989), stratejik yönetimin yararlarını şöyle özetlemektedir (s. 18):
1.
Stratejik yönetim değişen durumları önceden sezmek için örgütlere izin verir.
2.
Stratejik yönetim, açık amaçlar ve yönelimler sağlar.
3.
Stratejik yönetimde araştırma, sürecin yöneticilere yardım edebilmesi için ilerleme sağlar.
4.
Stratejik yönetimi yerine getiren işler daha etkilidir.
5.
Stratejik yönetim, iş kararlarını sistemize etmede bir yoldur.
6.
Stratejik yönetim, bir şirketin temel problemlerini araştırmada yöneticilere yardım eder.
7.
Stratejik yönetim, şirketin iletişimine, bireysel projelerin koordinasyonuna, kaynakların tahsisine ve
bütçe gibi kısa süreli planlamanın gelişmesine yardım eder.
Stratejik Yönetimin Temel Öğeleri
Stratejik yönetimin temel öğeleri; tepe yöneticileri, örgütün misyonu ve amaçları, dış çevre faktörleri ve
kaynaklar olarak belirlenmiştir (Üzün, 2000:11):
Tepe Yöneticileri
Stratejik yönetimin en temel öğesi tepe yöneticileridir. Çağımızda yöneticiler de değişim rüzgârlarından
soyutlanamamaktadır. İyi bir yönetici her şeyden önce kendini yönetebilen biri olmak zorundadır. Verimlilik ve
zamanlama problemlerini çözmüş ve toplam kalite anlayışını kendi hayatına uygulayabilmiş biri olması
gereklidir.
Tepe yöneticiler ilk olarak, dikkatini işletmenin ana yön motifleri, amaç bir, stratejiler ve ana problemler
üzerinde toplayarak, öncelikleri belirlemeli ve daha sonra fonksiyonel faaliyetleri bir bütün olarak birleştirerek
dengeli faaliyet programlarına dönüştürmelidir. Bu açıdan tepe yönetici, bilgi toplama, analiz etme ve karar
verme rolü nedeniyle, iyi bir stratejist, mimar ve koordinatör olarak, sezgisel ve katıcı yönüyle küresel bir
yönetici olmalıdır.
Örgütün Misyonu ve Amaçları
Stratejik yönetimin önemli öğelerinden birisi de örgütün misyonu ve amaçlarıdır. Bir organizasyon misyonu,
kendisini diğer aynı tip şirketlerden ayıran eğilimidir. İşletmenin veya işin kendisini tanımlayabilmek için “Ne
tür bir işletmeyiz? Sorusuna cevabını vermek gerekmektedir. İşletmeler toplum değerlerine uygun bazı
fonksiyonları yerine getirerek kendilerini yasallaştırmaya çalışırlar. Bu yasal olma çabası her işletmeye bir
misyon yükler. Bu nedenle işletmeler kendi misyonlarını toplumda açık bir şekilde tanımlamak
durumundadırlar. Ayrıca işletme bu işi niçin yaptığının da cevabını vermelidir. Bu da gerçekleştirilecek
amaçları içerir. İşletme ne olmak istiyor ve niçin bu amaçlara ulaşmak istiyor belirlenmelidir. Misyon ve
amaçların tanımlanması, stratejik yönetim sürecinde; analiz, yön belirleme, strateji seçme, uygulama ve
değerlendirmede temel oluşturacaktır.
Dış Çevre Faktörleri
Stratejik yönetimin diğer bir öğesi de dış çevre faktörleridir. Dış çevre faktörlerindeki değişme ve gelişmeler
stratejik yönetimin karar ve uygulamalarında en belirgin öğelerden bir tanesidir. Çevre, sürekli değişen bir
unsurdur. Stratejik yönetimin doğası olarak, bu değişim uzun vadelerde daha belirsiz ve karmaşık bir yapı arz
eder. Fırsatlar ve tehditlerin değişkenliği yönetimin karar vermesinde daima temel teşkil ederler.
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Kaynaklar
Stratejik yönetimin diğer önemli öğesi ise işletmenin sahip olduğu kaynaklardır. Burada esas olan, bu
kaynakların ürün-pazar bileşimlerinde rasyonel olarak kullanımıdır.
Stratejik Yönetim Süreci ve Aşamaları
Stratejik yönetim süreci, üst kademelerden başlayarak alt kademelere doğru hareket eder. Kurumun stratejik
yönünü kararlaştırmak üst kademe yönetiminin sorumluluğunda olmasına rağmen, iç ve dış çevre hakkında
bilgiler, daha çok bölüm yöneticilerinden ve diğer yönetici gruplarından elde edilir (Dinçer, 1998).
Eren’e (2000) göre stratejik yönetim; “stratejilerin planlanması için gerekli araştırma, inceleme,
değerlendirme ve seçim çabalarını, planlanan bu stratejilerin uygulanabilmesi için örgüt içi her türlü yapısal ve
motivasyonel tedbirlerin alınarak yürürlüğekonulmasını, daha sonra da kontrol edilmesini kapsayan ve
işletmenin üst düzey kadrolarının faaliyetlerini ilgilendiren süreçler toplamıdır.”
Stratejik yönetim, stratejik düşünmenin yaşama geçirildiği sistematik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım belli
aşamaları içeren bir süreçtir (Pamuk ve diğerleri, 1997:25):
(1) Strateji üretme, (2) Strateji uygulama , (3) Stratejik öğrenme.
Strateji üretme aşaması bir “stratejik düşünme'' sürecidir. Bu süreç sonucunda stratejiler oluşturulur. Strateji
uygulama aşaması üretilen stratejilerin ve stratejik bilgilerin yaşama geçirildiği adımdır. Uygulama sırasında
üretilen bilgilerin ve kazanılan deneyimlerin yeni stratejilerin oluşturulmasına yardımcı olması durumunu
stratejik öğrenme adımı olarak değerlendirebiliriz (Pamuk ve diğerleri, 1997:26).
Stratejik Yönetim Süreci
Strateji Üretme

Stratejik Öğrenme

Strateji Uygulama

Vizyon oluşturma

Belgeleme

Strateji izleme

Misyon oluşturma

Donanım hazırlama

Strateji değerlendirme

Uzak çevre analizi

Eğitim, yetiştirme

Stratejik neden analizi

Yakın çevre analizi

Tanıtım

Strateji geliştirme projeleri üretme

SWOT analizi

Strateji geliştirme projeleri uygulama

Strateji geliştirme projelerinin
üretilmesi
Strateji alternatiflerinin
belirlenmesi
Strateji alternatiflerinin
karşılaştırılması
Strateji seçimi

Stratejik iyileşmeyi kurumsallaştırma

Hatiboğlu (1986;45) ise stratejik yönetim süreci aşamalarını aşağıdaki gibi belirlemiştir ;
Çevrenin analizi: Çevre analizinin amacı, işletmelerin temel amaç ve misyonlarının belirlenmesi ve
bunlara ulaşmak için neler yapılabileceğinin araştırılmasına başlangıçtır.
b. Amaçların belirlenmesi: İşletmelerin işi yapmaya başlamadan önce hangi işi yapacakları ve hangi
yönde gideceklerinin saptanması ancak bazı amaçların belirlenmesiyle mümkün olacaktır. Ancak bu
takdirde, halen var olan ve ileride beklenen çevreye uymak mümkün olacaktır.
c. Stratejik seçeneklerin analizi: Çevre ve amaçlar belirlendikten sonraki aşama ne gibi strateji
seçeneklerinin var olduğunun araştırılmasıdır. Belirlenen amaçlara ulaşılacakgenel yollara, araçlara,
haritaya strateji denildiğini biliyoruz. Var olabilen her çeşit stratejinin teker teker araştırılması bu
aşamada yapılacaktır.
d. Stratejik seçenekler arasında seçim yapılması: Stratejik olanakların ne olduğu bir kere belirlenince,
bunlar arasından bazıları seçilecektir. Seçimin yapılması çeşitli şartların ve olanakların beraberce
düşünülmesi sonucunda belirlenebilir.
e. Stratejilerin uygulanması: Beşinci aşama, seçilen stratejilerin uygulanması ve fiilen
gerçekleştirilmesidir. İşletmenin birçok beşeri sorunları olacağı açıktır. Nitekim organizasyon,
insanlardan oluşur. Bunları eğitip organizasyondaki yerine koymak, işleri benimsetip istekle
çalıştırmak stratejilerin uygulanmasının en önemli yönüdür.
f. Kontrol ve değerleme: Stratejiler uygulandıktan sonra uygulanma sonuçlarına bakıp bunların
değerlendirilmesi gerekmektedir. Uygulanan stratejilerle istenen sonuçlar alınabilmiş midir?Alınmamış
ise bunların nedenleri araştırılacaktır. Bu amaçla yapılan işlerin neler olduğu ve beklenenden farklılığı
konusunda haberleşme ve raporlama sistemleri belirlenecektir.
Stratejik planlama evresinde okulun örgütsel kültürü, okulun birimleri arasındaki ilişkiler, örgütsel yapıdan
kaynaklanan engeller ve okul-çevre ilişkileri analiz edilir. Daha sonra belirlenen yapıya en uygun strateji
a.
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belirlenmeye çalışılır. Sonuç olarak stratejik planlama evresinde okulun nerede olduğu, nereye gitmek istediği
ve oraya nasıl ulaşacağı belirlenir (Balcı, 1995, s.171).
Strateji Planlama Süreci
Stratejik planlama, bir örgütte görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve örgüt yöneticisinin tam
desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü oluşturur. Bu anlamda paydaşların gereksinim ve
beklentileri, paydaşlar ve politika yapıcıların örgütün misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün
belirlenmesinde etkin rol oynamasını ifade eder (McCune, 1986, s.53).
Stratejik planlama sistemi, kendi içinde “Şu anda neredeyiz?”, “Nerede olmayı istiyoruz?”, “Gelişmemizi
nasıl ölçebiliriz?”, “Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” ve “Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl
belirleyebiliriz?” sorularına yanıt arar (Steiner, 1989, s.15). Bu sorulara verilecek yanıtlar, stratejik planlamanın
içeriğini oluştururlar.
Stratejik planlama çalışmaları birbirinden doğrudan etkilenen aşamalardan oluşmaktadır. Planlamanın
başarıya ulaşabilmesi için bu aşamaların her birinin dikkatli bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu
aşamalar aşağıdaki gibidir:
1. Örgütsel değerler ve ilkeler, bir örgütün güvenli olarak yaşamını sürdürmesi için çalışanları tarafından
paylaşılan düşünme ve davranış biçimini, olaylar karşısında ortaya konulan tepkileri belirleyen örgütün sahip
olduğu özelliklerdir (Rue ve Byars, 1995, s.64).
2. İlkeler, örgütün davranışlarını belirleyen ve her türlü politika ve eylemin geliştirilmesi ve yürütülmesine
rehberlik eden etmenleri ifade eder (Blanchard ve O’Connor, 1998, s.34). Gelecekte yaratılmak istenilen en
iyi durumun zihinsel bir ifadesi olan vizyon, bir örgütün ulaşmak istediği bugünkü durumdan daha iyi, daha
başarılı, gerçekçi, güvenilir ve çekici bir gelecektir. Örgütsel vizyonun belirlenmesi, kısıtlı kaynak koşulları
altında örgütün hizmetleri ve ürünlerine yönelik olarak gelecekte oluşacak olan istemin nasıl karşılanacağını
ifade eder (Özden, 1999, s.41-44).
3. Misyon, bir örgütün varlık nedeni, örgütün varlığını sürdürmesini sağlayan amaçlar ve onu diğerlerinden
ayıran özelliklerdir (Akyüz, 2001, s.135-136; Foreman, 1998, s.23). Misyon kavramı örgütün ya da
uygulanan programların neyi, kimin için yaptığını ifade eder. Misyon, “niçin varız?” sorusunun yanıtıdır.
Stratejik planlama örgütlerin misyonu çerçevesinde yapılır. İç çevre analizi, örgütün elinde bulunan
kaynaklar, süreçler, var olan uygulama ve başarı durumunun değerlendirilmesidir (Pashiardis, 1996).
Kaynaklar, çalışanları, örgüt içi sosyo-ekonomik yapıyı, iletişim ve diğer öğeleri; süreçler, tüm örgüt ve
örgüt içi birimlerin her biri için yapılan uygulamaları; başarı ise, geçmişteki performans ve sonuçların
bugünle karşılaştırılmasını ifade eder (Boyett, 1996).
4. Dış çevre, örgütün kendisi ile ilgili ancak kendi dışındaki etmenlerden oluşur. Dış çevre analizinde bir
örgütün varlığını sürdürmesini ve gelişmesini engelleyici dış çevreden kaynaklanan tehditler ve gelişmesini
sağlayacak fırsatlar belirlenir. Bu fırsat ve tehditler ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik güç ve
eğilimlerin izlenmesi sonucu belirlenir (Boyett, 1996). Dış çevre analizi için gereksinim duyulan bilgiler,
yazılı kaynak ve dokümanlardan, alan araştırması yaparak, sözlü kaynaklardan, internetten, resmi olmayan
kaynaklardan toplanabilir (Dinçer, 2002, s.77-79).
5. SWOT kısaltması, örgütün güçlü yönleri (Strenghts), zayıf yönleri (Weaknesses), fırsatları (Opportunities)
ve olası tehditleri (Threats) sözcüklerinin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşmuştur. Dış çevre
analizi ile saptanan, sektörde beliren olanaklar ve tehditlerin iç çevre analizinde saptanan örgütün kuvvetli ve
iyileştirmeye açık yönleri ile karşılaştırılmasıdır (Bryson, 1995). SWOT analizinde güçlü yönler, örgütlerin
herhangi bir konuda rakiplerine göre daha etkili ve verimli olması durumudur. Çevreden gelen olanaklar,
örgütlerin kaynak ve kapasitesinin yeterli olması durumunda değerlendirilebilecek bir gelişmedir. Zayıf
yönler, örgüt için rakiplerine kıyasla daha az verimli ve etkili olması ve rakiplerine göre daha kötü olduğu
durumlardır. Zayıf tarafların ortaya çıkarılması, uzun dönemli stratejiler ve planlar için ciddi güçlük ve
sınırlamalara yol açacak sorunların çözülmesine doğru atılan bir adım olacaktır. Fırsatlar, stratejik planlama
açısından incelendiğinde, amaçların başarılmasında çevrenin örgüte sunduğu elverişli koşullardır.
6. Tehditler, örgütlerin amaçlarını gerçekleştirmesini zorlaştıran veya olanaksız hale getiren yeni bir durum
demektir. Tehdit örgütün başarısını engelleyecek ve onu zarara uğratacak her şeydir SWOT analizi, stratejik
planlama sürecinde hem bir yaklaşım tarzı, hem de bir analiz tekniği olarak, yöneticilere düşünme modeli
oluşturmaktadır. Bu model hem bilgiler toplanırken, hem de yorumlanırken, gündemi sınırlamakta ve
kararların dayanacağı temelleri oluşturmaktadır. SWOT analizi stratejik kararlar için, oldukça ciddi bir alt
yapı niteliği taşımaktadır (Dinçer, 2002, s.151).
7. Amaçlar, örgütün başarılı olabilmesi için uzun dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği sonuçları ifade eder
(Dinçer, 1998, s.487). Amaçlar, davranışları veya tepkileri yönlendiren bireysel veya toplumsal olarak
belirlenmiş maddi veya manevi değerler olarak tanımlanabilir (Dinçer, 2002, s.165).
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8. Hedefler, belirlenmiş olan stratejik amaçların örgütün bölümlerine göre ayrıntılı hale getirilmiş nihai
durumudur.
Stratejik
planlama
sürecinin
“nerede
olmayı
istiyoruz”
kısmını
oluşturur(Küçüksüleymanoğlu.,R.2007).
Bir örgüt için strateji, tüm fiziksel ve insan kaynaklarının aynı amaca dönük olarak birlikte hareket etmesini
sağlamak üzere gerekli yol, yöntem ve araçların belirlenmesi, düzenlenmesi, planlanması, yönlendirilmesi ve
eylem birliği sağlama sürecidir (KalDer, 2002, s.47; Malcolm Baldrigde, 2003, s.37-38). Bir yanda örgütün
hedefleri, zayıf ve güçlü yönleri, diğer yanda rakipleri ve bunlara bağlı olarak fırsat ve tehditler vardır. Örgütler
kuvvetli yönlerden yararlanabilmek, zayıf yönleri güçlendirebilmek ve fırsatlar yaratabilmek için stratejiler
belirlerler. Stratejiler, kritik başarı etmenleri üzerine oluşturulurlar. Politikalar ortak anlayışı yansıtan karar alma
ölçekleri; örgüt üyelerinin düşünce ve davranışlarına rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmış kurallar dizisidir
(Thompson & Strickland, 1999, s.44).
9. Eylem planları, örgütün amacı, hedefleri ve misyonlarını, program ve alt programlarının başarıya ulaşması
için kullanılan yöntemleri, stratejileri ayrıntılı bir biçimde açıklar (Malcolm Baldridge, 2003, s.33). Eylem
planları, stratejilerin örgütlerin günlük etkinliklerini yönlendirmesi ve dolayısıyla bu stratejilerin
uygulanabilir duruma gelebilmesi için oluşturulan politikalar ve örgütte alınan tüm kararlara hizmet ederler
(Stratejik Planlama, 2003). Eylem planları, stratejik plan sürecinin “hedefe (oraya) nasıl ulaşacağız?”
kısmını oluşturur.
10. Kaynak dağılımı hangi etkinlik programına ne kadar para sarf edileceğinin, hangi araç gereçlerle ve kimler
aracılığıyla işlerin yürütüleceğinin belirlenmesidir (Aytaç, 2000, s.74). Bir örgütün stratejik planlaması
yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli koşullardan biri de varmak istenen amaçlar ile örgütün elinde
bulunan kaynakların birbirine uyumlu olmasıdır. Örgütlerin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının veya hangi
ölçüde başarı sağladığının belirlenmesi, kimi ölçütlerin varlığı ile anlaşılabilir (Dinçer, 2002, s.379). Gidişatı
izleyebilmek için önceden planlanmış amaçlara ve etkinliklere ve bunlar için konulmuş ölçütlere gereksinim
vardır. Performans ölçütleri olarak adlandırılan bu ölçütler maddi, fiziki gibi ölçülebilen veya ölçülemeyen
niteliğe yönelik ölçütler olabilir (Malcolm Baldridge, 2003, s.36). Amaçlar, örgütün başarılı olabilmesi için
uzun dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği sonuçları ifade eder (Dinçer, 1998, s.487). Amaçlar, davranışları
veya tepkileri yönlendiren bireysel veya toplumsal olarak belirlenmiş maddi veya manevi değerler olarak
tanımlanabilir (Dinçer, 2002, s.165).
11. Hedefler, belirlenmiş olan stratejik amaçların örgütün bölümlerine göre ayrıntılı hale getirilmiş nihai
durumudur.
Stratejik
planlama
sürecinin
“nerede
olmayı
istiyoruz”
kısmını
oluşturur(Küçüksüleymanoğlu.,R.2007).
Bir örgüt için strateji, tüm fiziksel ve insan kaynaklarının aynı amaca dönük olarak birlikte hareket etmesini
sağlamak üzere gerekli yol, yöntem ve araçların belirlenmesi, düzenlenmesi, planlanması, yönlendirilmesi ve
eylem birliği sağlama sürecidir (KalDer, 2002, s.47; Malcolm Baldrigde, 2003, s.37-38). Bir yanda örgütün
hedefleri, zayıf ve güçlü yönleri, diğer yanda rakipleri ve bunlara bağlı olarak fırsat ve tehditler vardır. Örgütler
kuvvetli yönlerden yararlanabilmek, zayıf yönleri güçlendirebilmek ve fırsatlar yaratabilmek için stratejiler
belirlerler. Stratejiler, kritik başarı etmenleri üzerine oluşturulurlar. Politikalar ortak anlayışı yansıtan karar alma
ölçekleri; örgüt üyelerinin düşünce ve davranışlarına rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmış kurallar dizisidir
(Thompson & Strickland, 1999, s.44).
12. Eylem planları, örgütün amacı, hedefleri ve misyonlarını, program ve alt programlarının başarıya ulaşması
için kullanılan yöntemleri, stratejileri ayrıntılı bir biçimde açıklar (Malcolm Baldridge, 2003, s.33). Eylem
planları, stratejilerin örgütlerin günlük etkinliklerini yönlendirmesi ve dolayısıyla bu stratejilerin
uygulanabilir duruma gelebilmesi için oluşturulan politikalar ve örgütte alınan tüm kararlara hizmet ederler
(Stratejik Planlama, 2003). Eylem planları, stratejik plan sürecinin “hedefe (oraya) nasıl ulaşacağız?”
kısmını oluşturur.
Kaynak dağılımı hangi etkinlik programına ne kadar para sarf edileceğinin, hangi araç gereçlerle ve kimler
aracılığıyla işlerin yürütüleceğinin belirlenmesidir (Aytaç, 2000, s.74). Bir örgütün stratejik planlaması
yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli koşullardan biri de varmak istenen amaçlar ile örgütün elinde
bulunan kaynakların birbirine uyumlu olmasıdır. Örgütlerin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının veya hangi ölçüde
başarı sağladığının belirlenmesi, kimi ölçütlerin varlığı ile anlaşılabilir (Dinçer, 2002, s.379). Gidişatı
izleyebilmek için önceden planlanmış amaçlara ve etkinliklere ve bunlar için konulmuş ölçütlere gereksinim
vardır. Performans ölçütleri olarak adlandırılan bu ölçütler maddi, fiziki gibi ölçülebilen veya ölçülemeyen
niteliğe yönelik ölçütler olabilir (Malcolm Baldridge, 2003, s.36).
13. Amaçlar, örgütün başarılı olabilmesi için uzun dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği sonuçları ifade eder
(Dinçer, 1998, s.487). Amaçlar, davranışları veya tepkileri yönlendiren bireysel veya toplumsal olarak
belirlenmiş maddi veya manevi değerler olarak tanımlanabilir (Dinçer, 2002, s.165).
14. Hedefler, belirlenmiş olan stratejik amaçların örgütün bölümlerine göre ayrıntılı hale getirilmiş nihai
durumudur.
Stratejik
planlama
sürecinin
“nerede
olmayı
istiyoruz”
kısmını
oluşturur(Küçüksüleymanoğlu.,R.2007).
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Bir örgüt için strateji, tüm fiziksel ve insan kaynaklarının aynı amaca dönük olarak birlikte hareket etmesini
sağlamak üzere gerekli yol, yöntem ve araçların belirlenmesi, düzenlenmesi, planlanması, yönlendirilmesi ve
eylem birliği sağlama sürecidir (KalDer, 2002, s.47; Malcolm Baldrigde, 2003, s.37-38). Bir yanda örgütün
hedefleri, zayıf ve güçlü yönleri, diğer yanda rakipleri ve bunlara bağlı olarak fırsat ve tehditler vardır. Örgütler
kuvvetli yönlerden yararlanabilmek, zayıf yönleri güçlendirebilmek ve fırsatlar yaratabilmek için stratejiler
belirlerler. Stratejiler, kritik başarı etmenleri üzerine oluşturulurlar. Politikalar ortak anlayışı yansıtan karar alma
ölçekleri; örgüt üyelerinin düşünce ve davranışlarına rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmış kurallar dizisidir
(Thompson & Strickland, 1999, s.44).
15. Eylem planları, örgütün amacı, hedefleri ve misyonlarını, program ve alt programlarının başarıya ulaşması
için kullanılan yöntemleri, stratejileri ayrıntılı bir biçimde açıklar (Malcolm Baldridge, 2003, s.33). Eylem
planları, stratejilerin örgütlerin günlük etkinliklerini yönlendirmesi ve dolayısıyla bu stratejilerin
uygulanabilir duruma gelebilmesi için oluşturulan politikalar ve örgütte alınan tüm kararlara hizmet ederler
(Stratejik Planlama, 2003). Eylem planları, stratejik plan sürecinin “hedefe (oraya) nasıl ulaşacağız?”
kısmını oluşturur.
Kaynak dağılımı hangi etkinlik programına ne kadar para sarf edileceğinin, hangi araç gereçlerle ve kimler
aracılığıyla işlerin yürütüleceğinin belirlenmesidir (Aytaç, 2000, s.74). Bir örgütün stratejik planlaması
yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli koşullardan biri de varmak istenen amaçlar ile örgütün elinde
bulunan kaynakların birbirine uyumlu olmasıdır. Örgütlerin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının veya hangi ölçüde
başarı sağladığının belirlenmesi, kimi ölçütlerin varlığı ile anlaşılabilir (Dinçer, 2002, s.379). Gidişatı
izleyebilmek için önceden planlanmış amaçlara ve etkinliklere ve bunlar için konulmuş ölçütlere gereksinim
vardır. Performans ölçütleri olarak adlandırılan bu ölçütler maddi, fiziki gibi ölçülebilen veya ölçülemeyen
niteliğe yönelik ölçütler olabilir (Malcolm Baldridge, 2003, s.36).
Eğitimde Stratejik Planlama
Eğitim kurumlarının kendilerinden beklenen işlevleri yerine getirebilmeleri, iyi bir planlamaya ve bu planın
etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Bir olgu olarak değişme, tüm kurumlarda olduğu gibi eğitim
kurumlarında da; amaç, yapı ve davranış gibi özelliklerin uzun dönemde etkisiz hâle gelmesine ve çevreye
uyumunda güçlüklerle karşılaşmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, eğitim kurumlarının özellikle okulların
gelişmeleri, çevreye uyum sağlamaları ve çevreyi değişime hazırlayabilmeleri; yenilik yapmalarını, açık ve dışa
dönük stratejiler geliştirmelerini zorunlu hâle getirmektedir.
MEB Stratejik Planı hazırlanırken planlama sürecinin her aşamasında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı
çalışanlarının katılımı sağlanmaya çalışılmış, bunun yanı sıra paydaşların görüş ve önerilerine de
başvurulmuştur.
Stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesi sırasında öncelikle aşağıdaki mevzuat temel alınmaktadır.
a. 24/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK)
b. 22/12/2005 tarih ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
c. 26/05/2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
d. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama
Kılavuzu
e. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi
f. Kamu İdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi ile Bu İşlemlere İlişkin Diğer Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik
Bu temel referans belgelerin yanı sıra, diğer kurum ve kuruluşların stratejik plan belgelerine ve kurumsal
tecrübelerine de başvurulmuştur.
“Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı”nın uygulanması 01 Ocak 2010 tarihinde başlamış ve 31 Aralık 2014
tarihinde sona erecektir. Stratejik Planın;
Birinci Bölümünde; MEB stratejik planlama süreci içerisinde izlenen model, yasal çerçeve, hazırlık süreci,
eğitim dönemi, planın hazırlanma aşamaları ve gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgiler verilmektedir.
İkinci Bölümünde; Durum analizi kapsamında MEB’in tarihi gelişimi, yasal yükümlülükleri ve mevzuat
analizi, faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri, paydaş analizi (iç ve dış paydaşlar, yararlanıcılar), kurum içi
analiz ve çevre analizine yer verilmiştir.
Üçüncü Bölümünde, Geleceğe Yönelim kapsamında misyon, vizyon, temel değerler, temalar, stratejik
amaçlar, hedefler, performans göstergeleri ile izlenecek politika ve stratejiler yer almaktadır.
Dördüncü Bölümünde, MEB’in stratejik planı izleme ve değerlendirme yaklaşımı ifade edilmektedir
(MEB2010a, Stratejik Plan; s,1,3).
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YÖNTEM
Tarama modeli ile yapılan bu çalışmanın iki temel amacı vardır. Birincisi, yöneticilerin okullarda stratejik
planlamaya ilişkin algılarını ve okullardaki mevcut stratejik planlama uygulamalarına ilişkin görüşlerini
belirlemektir. İkinci amacı ise yöneticilerin okullarda stratejik planlamaya ilişkin algıları/inançları ile
okullardaki mevcut stratejik planlama uygulamaları arasındaki ilişkiyi belirlemektir.
Bu genel amaçlar doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Yöneticilerin okullarda stratejik planlama düşüncesine ilişkin algıları nelerdir?
2. Yöneticilerin okullarda stratejik planlama uygulamalarına ilişkin görüşleri nelerdir?
Yöneticilerin okullarda stratejik planlama algısı ile mevcut stratejik planlama uygulamalarını
değerlendirmeye ilişkin görüşleri arasında ilişki var mıdır?
Çalışmanın evreni 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Tekirdağ ilindeki MEM’e bağlı okul ve kurumlarında
görev yapan yöneticilerdir. Örneklemi ise Tekirdağ merkez okul ve kurumlarında görev yapan yöneticilerden
oluşmaktadır. Tekirdağ merkez okul ve kurumlarındaki 65 yöneticinin tamamına ulaşılması planlanmıştır. Bu
bağlamda 65 ölçek uygulanmak üzere okul ve kurumlara dağıtılmış, bunlardan 62’si geriye dönmüştür. Dönen
formlardan hatalı ve eksik dolduranlar çıkarıldıktan sonra 60 adet bilgi toplama ölçeği formu değerlendirmeye
alınmıştır. Yöneticilerin okullarda stratejik planlamaya ilişkin algılarını ve okullardaki mevcut stratejik
planlama uygulamalarına ilişkin görüşlerini belirlemek ve yöneticilerin okullarda stratejik planlamaya ilişkin
algıları/inançları ile okullardaki mevcut stratejik planlama uygulamaları arasındaki ilişkiyi belirlemek için
Hasan B. Memduhoğlu (2011) tarafından geliştirilen “Okullarda Stratejik Planlama Algısı” ve “Okullarda
Stratejik Planlama Uygulamalarını Değerlendirme” ölçekleri kullanılmıştır.
“Yöneticilerin Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Uygulamalarına Yönelik Değerlendirmeleri” adlı
ölçme aracı, yöneticilerin çalıştıkları okul ortamına ve yönetim biçimine ilişkin 42 ifadeden ve 4 alt boyuttan
oluşmaktadır. Likert tipi bir ölçek olan ölçme aracında, katılımcılardan, her bir ifadenin " hiç", "az", "orta",
"çok" ve ”tam" şıklarından birisini işaretleyerek belirtmeleri istenmiştir Ölçme aracının faktör analizi yapılmış
olup değişkenlerin 4 faktörde toplandığı görülmüştür. Ölçek Seçenekleri ve Puan Aralıkları;
SEÇENEKLER

VERİLEN PUANLAR

PUAN ARALIĞI

Tam

5

4.20-5.00

Çok

4

3.41-4.19

Orta

3

2.61-3.40

Az

2

1.81-2.60

Hiç

1

1.00-1.80

Verilerin çözümlenmesi aşamasında iki grup ortalamaları karşılaştırılırken bağımsız örneklem T testi, üçlü veya
daha fazla grup karşılaştırmalarında varyans analizi testi kullanılmıştır
BULGULAR
Yönetici ve öğretmenlerin okullarda stratejik planlama algısına yönelik ifadelere ilişkin görüşlerinin
aritmetik ortalamaları ve madde katılım sıra değerleri tablo11’de verilmiştir.
Okullarda Stratejik Planlama Algısına İlişkin Görüşlerin Aritmetik Ortalamaları
Boyutlar

Okullarda
Stratejik
Planlama
Algısı
(SPA)

Maddeler

Ss.

1- Okulun güçlü ve zayıf yönlerini açığa çıkarır.

4.08

0.77

2- Okulda paylaşılmış bir vizyon geliştirilmesini sağlar.

4.02

0.77

3- Okulun sorunlarının kısa, orta ve uzun vadeli çözümüne yönelik seçenekler sunar.

4.02

0.75

4- Okulun karşı karşıya olduğu/karşılaşabileceği tehditlerin belirlenmesini sağlar.

4.00

0.82

5- Okulda karar almaya sağlam ve savunulabilir temeller oluşturur.

3.90

0.84
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6- Mevcut durum ile hedeflenen durumun karşılaştırılmasını sağlar.

4.12

0.74

7- Okulun temel amaçlarına ulaşmasını kolaylaştırır.

3.78

0.80

8- Okulun yeniliklere ve değişime hazırlanmasını sağlar.

3.82

0.81

9- Okulun sahip olduğu fırsatları belirler.

3.95

0.81

10- Kaynakların etkin kullanımını sağlar.

3.83

0.78

11- Okulun yönelimlerini açığa çıkarır.

3.83

0.83

12- Okulun karşılaşacağı belirsizlikleri ortadan kaldırır.

3.67

0.88

13- Okulda planlama anlayışını güçlendirir.

4.08

0.74

14- Okulun ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlar.

4.25

0.77

15- Okulun değişen koşullara uyumunu kolaylaştırır.

3.78

0.78

16- Okulda stratejik düşünme ve stratejiler geliştirme anlayışını güçlendirir.

3.82

0.87

17- Okul-çevre işbirliğini geliştirir.

3.67

0.84

18- Zamanın verimli kullanılmasını sağlar.

3.87

0.73

19- Önceliklerin belirlenmesi konusunda sistemli bilgi toplamaya götürür.

3.98

0.75

20- Eğitim sisteminin etkililiğini ve verimliliğini artırır.

3.77

0.83

Okullarda Stratejik Planlama Algısı

3.76

15.91

Tablodaki bulgular incelendiğinde;
1 ile 1.80 arasında bir görüş aralığına rastlanmamıştır.
1.81 ile 2.60 arasında bir görüş aralığına rastlanmamıştır.
2.61 ile 3.40 arasında bir görüş aralığına rastlanmamıştır.
3.41 ile 4.19 arasında “Çok” düzeyde görüşlere rastlanmıştır. Yöneticiler okul ve kurumlarda stratejik
planlama algısıyla ilgili; “Okulun güçlü ve zayıf yönlerini açığa çıkarır.”, “Okulda paylaşılmış bir vizyon
geliştirilmesini sağlar.”, “Okulun sorunlarının kısa, orta ve uzun vadeli çözümüne yönelik seçenekler
sunar.”, “Okulun karşı karşıya olduğu/karşılaşabileceği tehditlerin belirlenmesini sağlar.”, “Okulda karar
almaya sağlam ve savunulabilir temeller oluşturur.”, “Mevcut durum ile hedeflenen durumun
karşılaştırılmasını sağlar.”, “Okulun temel amaçlarına ulaşmasını kolaylaştırır.”, “Okulun yeniliklere ve
değişime hazırlanmasını sağlar.”, “Okulun sahip olduğu fırsatları belirler.”, “Kaynakların etkin kullanımını
sağlar.”, “Okulun yönelimlerini açığa çıkarır.”, “Okulun karşılaşacağı belirsizlikleri ortadan kaldırır.”,
“Okulda planlama anlayışını güçlendirir.”, “Okulun değişen koşullara uyumunu kolaylaştırır.”, “Okulda
stratejik düşünme ve stratejiler geliştirme anlayışını güçlendirir.”, “Okul-çevre işbirliğini geliştirir.”,
“Zamanın verimli kullanılmasını sağlar.”, “Önceliklerin belirlenmesi konusunda sistemli bilgi toplamaya
götürür.”, “Eğitim sisteminin etkililiğini ve verimliliğini artırır.” ifadelerine “çok” katılmışlardır.
5. 4.20 ile 5.00 arasında “Tam” Düzeyde görüşe rastlanmıştır. Yöneticiler okul ve kurumlarda stratejik
planlama algısıyla ilgili; “Okulun ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlar.” ( = 4.25), tam düzeyinde katılım
sağlamışlardır.
Tablo11’de görüldüğü gibi boyutun toplam puanına göre yöneticiler stratejik planlama konusunda “büyük
ölçüde” olumlu bir algıya sahiptirler ( = 3.76). Başka bir ifadeyle okullarda yönetsel bir uygulama olarak
stratejik planlamaya ilişkin algıları (inançları) oldukça olumludur.
1.
2.
3.
4.

Okul ve Kurumlarda Stratejik Planlama Uygulamalarını Değerlendirmeye İlişkin Bulgular
Araştırmaya katılan yöneticilerin okul ve kurumlardaki stratejik planlama uygulamalarını değerlendirme
ölçeğinin maddelerine, boyutlarına ve toplamına ilişkin görüşlerinin aritmetik ortalamaları, standart sapmaları
ve madde katılım sıra değerleri tablo da verilmiştir.
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Boyutlar

Kurumsal
Yapının
Uygunluğu
(KUY)

Stratejik Plan
Hazırlama ve
Uygulama
Süreci
(SHU)

Stratejik Plan
Uygularken
Karşılaşılan
Sorunlar
(UKS)

Maddeler

Ss.

21- Okul yöneticileri stratejik planlama konusunda yeterli bilgiye sahiptir.

3.53

0.89

22- Okulumuz stratejik planlama çalışmalarına uygun bir işleyişle yönetilmektedir.

3.57

0.81

23- Okulumuzun yönetim anlayışı stratejik planlamayı kolaylaştırıcı niteliktedir.

4.07

0.84

24- Okulumuz stratejik planlamaya ilişkin olarak yeterli rehberlik ve danışmanlık hizmeti
almaktadır.

3.32

1.08

25- Okulumuzda düzenli bir stratejik planlama politikası mevcuttur.

3.48

0.95

Kurumsal Yapının Uygunluğu

3.59

4.57

26- Stratejik plan hazırlama ekibi plan hazırlama konusunda eğitim almaktadır.

3.02

1.13

27- Okul personeli stratejik planlama çalışmalarına istekli olarak katılmaktadırlar.

3.18

1.02

28- Stratejik plan, gerçekçi hedefler, ilkeler, kaynaklar ve kazanımlar belirlenerek
hazırlanmaktadır.

3.70

0.79

29- Stratejik planlama sürecinde kapsamlı durum analizi yapılmaktadır.

3.55

0.77

30- Stratejik planlama çalışmalarına veliler katılmaktadır.

2.82

1.07

31- Öğretmenler stratejik planlama çalışmalarına destek vermektedir.

3.22

0.96

32- Öğrencilerin stratejik planlama çalışmalarına katılmaları sağlanmaktadır.

3.15

1.09

33- Stratejik planlama öncesi yeterli düzeyde hazırlık yapılmaktadır.

3.37

0.86

34- Hazırlanan stratejik plan sürekli değerlendirilerek revize edilmektedir.

3.37

0.86

35- Stratejik planda belirtilen fırsatlar en iyi şekilde değerlendirilmektedir.

3.52

0.79

Stratejik Plan Hazırlama ve Uygulama Süreci

3.29

9.34

36- Okul personeli stratejik planlama çalışmalarına duyarsızdır.

2.88

0.96

37- Stratejik planın geliştirilmesine yeterli zaman ayrılmamaktadır.

2.95

0.89

38- Çalışanlar hazırlanan stratejik planın uygulanacağına inanmazlar.

2.92

0.98

39- Yöneticiler okulda stratejik planlama uygulamalarını gerekli görmemektedir.

2.55

1.16

40- Stratejik planlar hazırlanırken çevrenin ve okulun koşulları göz ardı edilmektedir.

2.57

1.09

41- Stratejik planlarda okulun sahip olduğu güçlü ve zayıf yanları gerçekçi bir şekilde
belirlenmemektedir.

2.53

1.17

42- Stratejik planda belirlenen okulun zayıf yanları ve tehditler uygulamada göz ardı
edilmektedir.

2.45

1.16

Stratejik Plan Uygularken Karşılaşılan Sorunlar

2.69

7.41

Tablo daki bulgular incelendiğinde; okul ve kurumlarda “Kurumsal Yapının Uygunluğu” alt boyutu için;
1. 1 ile 1.80 arasında bir görüş aralığına rastlanmamıştır.
2. 1.81 ile 2.60 arasında bir görüş aralığına rastlanmamıştır.
3. 2.61 ile 3.40 arasında “Orta” düzeyde görüşlere rastlanmıştır.
Yöneticiler okul ve kurumlarda kurumsal yapının uygunluğu algısıyla ilgili, “Okulumuz stratejik planlamaya
ilişkin olarak yeterli rehberlik ve danışmanlık hizmeti almaktadır.” ifadelerine orta düzeyde katılmıştır.
4. 3.41 ile 4.19 arasında “Çok” düzeyde görüşlere rastlanmıştır.
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Yöneticiler okul ve kurumlarda kurumsal yapının uygunluğu algısıyla ilgili, “Okul yöneticileri stratejik
planlama konusunda yeterli bilgiye sahiptir.”, “Okulumuz stratejik planlama çalışmalarına uygun bir işleyişle
yönetilmektedir.”, “Okulumuzun yönetim anlayışı stratejik planlamayı kolaylaştırıcı niteliktedir.”,
“Okulumuzda düzenli bir stratejik planlama politikası mevcuttur.” ifadelerine orta düzeyde katılmıştır.
5. 4.20 ile 5.00 arasında bir görüş aralığına rastlanmamıştır.
Tablo da görüldüğü gibi boyutların toplamına göre yöneticilerin okul ve kurumlarda kurumsal yapının,
stratejik planlamaya “çok” düzeyde uygun olduğu görüşündedir( = 3.59).
Tablo daki bulgular incelendiğinde; okul ve kurumlarda “Stratejik Plan Hazırlama ve Uygulama Süreci” alt
boyutu için;
1. 1 ile 1.80 arasında bir görüş aralığına rastlanmamıştır.
2. 1.81 ile 2.60 arasında bir görüş aralığına rastlanmamıştır.
3. 2.61 ile 3.40 arasında “Orta” düzeyde görüşlere rastlanmıştır.
Yöneticiler okul ve kurumlarda stratejik plan hazırlama ve uygulama süreci algısıyla ilgili, “ Okul personeli
stratejik planlama çalışmalarına istekli olarak katılmaktadırlar.”, “ Stratejik planlama çalışmalarına veliler
katılmaktadır.”, “ Öğretmenler stratejik planlama çalışmalarına destek vermektedir.”, “ Öğrencilerin stratejik
planlama çalışmalarına katılmaları sağlanmaktadır.”, “ Stratejik planlama öncesi yeterli düzeyde hazırlık
yapılmaktadır.”, “ Hazırlanan stratejik plan sürekli değerlendirilerek revize edilmektedir.” ifadelerine orta
düzeyde katılmıştır.
4. 3.41 ile 4.19 arasında ““Çok” düzeyde görüşlere rastlanmıştır.
Yöneticilerin okul ve kurumlarda stratejik plan hazırlama ve uygulama süreci algısıyla ilgili, “ Stratejik plan,
gerçekçi hedefler, ilkeler, kaynaklar ve kazanımlar belirlenerek hazırlanmaktadır.”, “ Stratejik planlama
sürecinde kapsamlı durum analizi yapılmaktadır.”, “ Stratejik planda belirtilen fırsatlar en iyi şekilde
değerlendirilmektedir.”, ifadelerine çok düzeyde katılmıştır.
5. 4.20 ile 5.00 arasında bir görüş aralığına rastlanmamıştır.
Tablo da görüldüğü gibi boyutların toplamına göre yöneticilerin okul ve kurumların stratejik plan hazırlama
ve uygulama sürecini, stratejik planlamaya “orta” düzeyde uygun olduğu görüşündedir ( = 3.29).
Tablo daki bulgular incelendiğinde; okul ve kurumlarda “Stratejik Plan Uygularken Karşılaşılan Sorunlar”
boyutu için;
1. 1 ile 1.80 arasında bir görüş aralığına rastlanmamıştır.
2. 1.81 ile 2.60 arasında “Az” düzeyde görüşe rastlanmıştır.
Yöneticilerin okul ve kurumlarda stratejik plan uygularken karşılaşılan sorunlar algısıyla ilgili, “ Yöneticiler
okulda stratejik planlama uygulamalarını gerekli görmemektedir. “Stratejik planlar hazırlanırken çevrenin ve
okulun koşulları göz ardı edilmektedir.”, “Stratejik planlarda okulun sahip olduğu güçlü ve zayıf yanları
gerçekçi bir şekilde belirlenmemektedir.”, “ Stratejik planda belirlenen okulun zayıf yanları ve tehditler
uygulamada göz ardı edilmektedir.” ifadelerine az düzeyde katılmıştır.
3. 2.61 ile 3.40 arasında “Orta” düzeyde görüşlere rastlanmıştır.
Yöneticilerin okul ve kurumlarda stratejik plan uygularken karşılaşılan sorunlar algısıyla ilgili, “ Okul
personeli stratejik planlama çalışmalarına duyarsızdır.”, “ Stratejik planın geliştirilmesine yeterli zaman
ayrılmamaktadır.”, “ Çalışanlar hazırlanan stratejik planın uygulanacağına inanmazlar.” ifadelerine orta düzeyde
katılmıştır.
4. 3.41 ile 4.19 arasında bir görüş aralığına rastlanmamıştır.
5. 4.20 ile 5.00 arasında bir görüş aralığına rastlanmamıştır.
Karşılaşılan sorunlar boyutundaki yüksek puan, ölçeğin toplamı açısından stratejik planlama
uygulamalarının olumsuz olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle ölçeğin toplamına ilişkin ortalama
hesaplanmadan önce karşılaşılan sorunlar boyutundaki ifadeler ters olarak puanlanmıştır. Çünkü sorunlara
yüksek katılım, uygulamaların olumsuz olduğu anlamına gelmektedir. Ölçeğin toplam puanı
değerlendirildiğinde, araştırmaya katılan yöneticilerin, okul ve kurumlardaki mevcut stratejik planlama
uygulamalarının “orta” düzeyde olumlu olduğu görüşünü paylaştıkları görülmektedir
( = 2.69). Buna göre
okullardaki stratejik planlama uygulamalarının istenen olumlu düzeyde olmadığı söylenebilir.
SONUÇLAR
1. Okul kurum yöneticilerinin strateji planlama algısına ait görüşleri “çok” düzeyde ve “tam” düzeydedir.
Başka bir ifadeyle okullarda yönetsel bir uygulama olarak stratejik planlamaya ilişkin algıları (inançları)
oldukça olumludur.
2. Okul kurum yöneticilerinin kurumsal yapının uygunluğu alt boyutuna ait görüşleri “orta” düzeyde ve “çok”
düzeydedir.
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3. Okul kurum yöneticilerinin stratejik plan hazırlama ve uygulama sürecine ait görüşleri “orta” düzeyde ve
“çok” düzeydedir
4. Okul kurum yöneticilerinin stratejik plan uygularken karşılaşılan sorunlara ait görüşleri “az” ve “orta”
düzeydedir. Araştırmaya katılan yöneticilerin, okul ve kurumlardaki mevcut stratejik planlama
uygulamalarının istenen olumlu düzeyde olmadığı söylenebilir.
5. Okul kurum yöneticilerinin stratejik plan algısı görüşleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farkın
olmadığı belirlenmiştir.
6. Okul kurum yöneticilerinin okul ve kurumlarda yöneticilerin kurumsal yapının uygunluğu görüşleri ile
cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir.
7. Okul kurum yöneticilerinin okul ve kurumlarda yöneticilerin okul ve kurumlarda stratejik plan hazırlama ve
uygulama süresi görüşleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir.
8. Okul kurum yöneticilerinin okul kurum yöneticilerinin stratejik plan hazırlarken ve uygularken karşılaşılan
sorunlar arasında anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir (p=0,841>0,05 ), (Siğ.=0.012<0.05) Buna göre
Araştırma bulgularına göre erkek katılımcılar okullardaki mevcut stratejik planlamauygulamalarını kadınlara
oranla daha olumlu değerlendirmişlerdir. Bu araştırmadakatılımcılar arasındaki erkek yönetici sayısının
fazlalığı bu duruma yol açmış olabilir. Okulyöneticileri okuldaki işleyişten genellikle kendilerini birinci
derecede sorumlu hissettikleriiçin uygulamaları daha olumlu değerlendirme eğilimi göstermiş olabilirler.
9. Okul kurum yöneticilerinin meslekte ki kıdem türü açısından 4 boyut arasında anlamlı bir farkın olmadığı
belirlenmiştir.
10. Okul kurum yöneticilerinin eğitim durumları türü açısından 4 boyut arasında anlamlı bir farkın olmadığı
belirlenmiştir.
11. Okul kurum yöneticilerinin yaş durumları türü açısından 4 boyut arasında anlamlı bir farkın olmadığı
belirlenmiştir.
Öneriler
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarındaki Strateji
Geliştirme Birimlerine ve bu konuda araştırma yapacaklara şu önerilerde bulunulabilir:

1. Okul kurum yöneticilerinin strateji planlama algısına ait görüşleri “çok” düzeyde ve “tam” düzeydedir.

Başka bir ifadeyle okullarda yönetsel bir uygulama olarak stratejik planlamaya ilişkin algıları (inançları)
oldukça olumludur. Bu durum dikkate alındığında Milli Eğitim Bakanlığı çalışmalarını okul/kurum
yöneticilerinin algılarını geliştirmek adına çalışmalar yapılabilir.
2. MEB tarafından okul kurum müdürlerine stratejik plan algısını geliştirici hizmet içi eğitimler verilebilir.
3. Okul kurum yöneticilerinin, okullarda stratejik plan hazırlama ve uygulama sürecinin istenilen düzeyde iyi
işlemediği bulgusuna ulaşılmıştır. Bunu giderebilmek adına okul kurum yöneticilerinin okullarda tüm
uygulamalarda paydaşların katılımını öne çıkaracak önlemleri almaları sağlanmalıdır. Bu durum
araştırmacılar tarafından araştırılabilir.
4. Araştırma nicel bir araştırmadır, araştırmacılar tarafından nitel bir çalışma yapılarak bulgular
karşılaştırılabilir.
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OKUL YÖNETİCİLERİNDE TÜKENMİŞLİK (TEKİRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA MERKEZ
İLÇESİ ÖRNEĞİ)
BURNOUT FOR SCHOOL ADMINİSTRATİONS (THE EXAMPLE OF TEKİRDAĞ
/SÜLEYMANPAŞA CENTRUM DİSTRİCT)
Kenan Özdil

Dilek Baştürk Türksoy

Tükenmişlik; beklentiler, tutumlar, güdüler ve duyguları içeren, bireysel düzeyde ortaya çıkan, içsel bir psikolojik
deneyimdir. Tükenmişlik duygusunu yaşayan kişiler kendilerini enerjiden yoksun hissederler, günlük rutin işlerini dahi
yapamazlar. Bu çalışmada okul yöneticilerinin her gün yaşadıkları tükenmişlik durumları incelenmektedir. Dolayısıyla bu
araştırmanın amacı okul yöneticilerinin tükenmişlik durumlarına ilişkin görüş ve tutumlarını tespit etmektir. Bu kapsamda
Tekirdağ-Süleymanpaşa merkez ilçede bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan okul yöneticileri araştırmanın
evrenini oluşturmaktadır. Evren birimleri ulaşılabilir olduğu için örneklem alınmamıştır. Veri toplama aracı olarak anket
formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerle ilgili betimsel istatistikler (frekans, yüzde, ortalama, standart sapma gibi) tablolar
halinde verilmiştir. Tutumlara ilişkin grup ortalamaları üzerinde T-testi ve ANOVA yapılarak kurulan araştırma hipotezleri
test edilmiştir. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda azalma alt
boyutlarından uzakta oldukları görülmüştür. Başka bir deyişle okul yöneticilerinde ciddi bir tükenmişlik söz konusu
değildir.
Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Okul Yöneticisi, Yönetim.
Burnout also referred to as fatigue, tiredness, exhaustion, lethargy, and listlessness, describes a physical and/or mental state
of being tired and weak. People experiencing burnout feel themselves lack of energy; they can not even do their daily
routines. In this study, the burnout position school administrators are facing each day is being investigated. Hence, the aim
of this study is to determine school administrator’s views and attitudes towards burnout levels. In this context, the
population is made up of school directors in primary, secondary, and high school in Süleymanpaşa centrum district).
Sampling was not taken. Questionnaire was used as data collection tool. The data obtained during the survey has been
given as a descriptive with statistics in tables (frequency, percentage, average, and standart deviation). Hypothesises were
tested by making T-Test and ANOVA on groups averages. As a result of the search, it’s point out that school administrators
are beyond from subdimensions of burnout such as emotional exhaustion, feelings of depersonalisation and lack of
personal success averages. In other words, there isn’t a serious feeling of burnout among school administrators.
Key words: Burnout, School Administrators, Suleymanpaşa centrum district

GİRİŞ
Okulların, sürekli değişen beklentileri karşılayabilecek yeterlikte olmalarında okul yöneticileri önemli
bir role sahiptir. Okul yönetimi okul yöneticilerinin denetiminde ve yönetim süreçlerini işletmesi halinde
gerçekleşir. Okul yönetiminin önemi, yönetimin görevinden doğmaktadır. Okul yönetimlerinin üzerlerine düşen
görevler bilinenin aksine daha fazla ve daha çok yönlüdür. Okul yönetiminin birinci görevi okulu amaçlarına
uygun olarak yaşatmaktır. Eğitim sisteminin verimi okuldan geldiğine göre okul yönetiminin ve yöneticisinin
sistemin başarısı üzerine etkisi büyüktür. Okulların yaşama ve gelişmesinden birinci derecede okul yöneticileri
sorumludur.
Stresli ortam, okul yöneticisinin ve buna bağlı olarak da eğitim öğretim sürecinin etkililiğini de azaltabilir.
Stresli ortamın yarattığı gerginlik de okul yöneticilerini hayal kırıklığına sürüklemekte ve tükenme
oluşmaktadır. Gerçekten de tükenmişlik, genellikle gergin olmanın ve bazı destek sistemlerinin olmamasının
sonucudur.
Gerginlik, çevrenin istekleri ile bireyin yapabilecekleri arasında dengesizlik olduğu zaman ortaya çıkar.
Birçok uzman tarafından tükenmişlik, çeşitli olumsuz gerginlik durumları ile başa çıkmada başarısız girişimlerin
sonucu olarak kabul edilir. Tükenmişlik sendromu kişileri pek çok yönden etkilemektedir. Kişinin tükenmişlik
nedeniyle yaşadıkları, fiziksel yönden yorulup yıpranmasına neden olmaktadır.
Ancak bireyin yaşadığı yorgunluk hissinin asıl kaynağı, iş ortamında yaşadığı gerginliktir. İş ortamında
sürekli devam eden bu gerginlik, kişinin gece uykusuna bile yansımakta, uyku sorunu yaşamasına neden
olmaktadır. Kişinin uykusunu bölen kâbuslar, uykusuzluk nedeniyle oluşan halsizlik ve huzursuzluk, sık sık bir
şeylerin ters gideceği düşüncesini yaşamasına neden olmaktadır.
Okul yöneticiliği, eğitim ortamında bireylerin yaşadıkları yoğun stres yaratan durumlardan dolayı, kişilerin
özellikle ruh sağlıklarının ve buna bağlı olarak da çalışma yaşamlarının olumsuz yönde etkilenmesinde yüksek
risk grubu olan bir meslektir. Okulun amaçlarına ulaşması iyi yönetilmesiyle mümkündür. Okulun iyi yönetimi
ise okul yöneticilerinin sahip olması gereken birçok nitelikle beraber fiziksel ve psikolojik yönden sağlıklı
olmalarını gerekli kılmaktadır. Okul yöneticilerinin ruh sağlığını etkileyen önemli unsurlardan biri sahip
oldukları stres ve buna bağlı sorunlardır. Tükenmişlik, insanlarla yüz yüze çalışmayı gerektiren mesleklerde
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çalışanların daha çok karşılaştıkları bir durum olduğu göz önüne alındığında okul yöneticilerinin bu olumsuz
durumla karşılaşmaları olasıdır.
Tükenmişlik kavramı ilk olarak 1970’li yıllarda Amerika’da hizmet sektöründe çalışan insanların yaşadıkları
bunalımı ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. Günümüz çalışma hayatını olumsuz yönde etkileyen önemli
unsurlardan birisi olan tükenmişlik sendromu ilk kez 1974 yılında Freudenberger tarafından tanımlanmıştır.
Freudenberger tükenmişliği “başarısız olma, yıpranma, enerji ve gücün azalması veya tatmin edilemeyen
istekler sonucunda bireyin iç kaynaklarında oluşan tükenme durumu” şeklinde ifade etmiştir. Buna göre
tükenmişlik; çağın toplumsal yaşantısının bir ürünü olarak, yaşama anlam kazandırma çabaları sonucunda
gelişen bir olgudur (Izgar, 2000).
1970’li yıllardan sonra psikoloji literatürüne giren ve üzerinde çalışmalar yapılan bir kavramdır.
Tükenmişlik konusunda yapılan tanımlamalar genel olarak şu şekilde ele alınabilir:
 Enerji, güç veya kaynaklar üzerindeki aşırı istekler ve taleplerden dolayı tükenmeye başlamak (Özensel
ve Koçak, 2004),
 Aşırı stres ya da doyumsuzluğa tepki olarak işten geri çekilme (Altuntaş, 2003),
 İdealizm, enerji ve amacın ilerleyen bir kaybı (Albrecht, 1988),
 Kişisel kaynakların sona dayandığı, sürekli ümitsizlik ve olumsuzluğun aldığı enerjinin tükenişi durumu
(Baltaş, 2000),
 Beklentiler, tutumlar, güdüler ve duygular içeren, bireysel düzeyde ortaya çıkan, içsel psikolojik bir
deneyim (Çelikkol, 2001),
 Sübjektif olarak yaşanan, duygusal istemlerin yoğun olduğu ortamlarda uzun süre çalışmaktan
kaynaklanan, fiziksel yıpranma, çaresizlik, ümitsizlik duygusu, hayal kırıklığı, negatif bir benlik kavramının
gelişmesi, işe, iş yerine, çalışanlara ve yaşama karşı negatif tutumların gelişmesi gibi belirtilerin eşlik ettiği
bir durum (Demirtaş ve Güneş, 2002),
 Psikosomatik hastalığı, uykusuzluğu, iş ve müşterilere karşı olumsuz tutumu, işe gelmemeyi, alkol ya da
ilaç kullanımını, suçluluğu, pesimistliği, ilgisizliği ve stresi içeren karmaşık bir sendrom ve enerjinin bol
kullanımı sonucu önemli düzeyde enerji eksikliği yaşanması (Sürgevil, 2006),
 Bireyleri duygusal anlamda sürekli olarak tüketen ortamları bireyler üzerinde açtığı fiziksel, duygusal ve
zihinsel bitkinlik durumu (Sürgevil, 2006),
 Duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve azalan kişisel başarıya karşılık ortaya çıkan bir sendrom (Cole,
1989),
 İş yaşamında yaşanın stresin ortadan kaldırılamaması sonucu fiziksel hastalık haline gelebilen psikolojik
bir sorun (Akçamete, Kaner ve Sucuoğlu, 2001),
Tükenmişlik konusunda yapılan tanımlamalar, her ne kadar farklı yönlere odaklansa ve ortak bir tanım
üzerinde görüş birliğine varılamasa da, bir çok araştırmacı tükenmişliğin “beklentiler, tutumlar, güdüler ve
duyguları içeren, bireysel düzeyde ortaya çıkan, içsel bir psikolojik deneyim” olduğu konusunda fikir birliğine
varmışlardır (Sürgevil, 2006).
Günümüzde tükenmişliğin en yaygın olan ve benimsenen tanımı, Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MBI)’ni de
geliştirmiş olan C. Maslach tarafından yapılmıştır. Maslach’ın tükenmişlik tanımı “işi gereği yoğun duygusal
taleplere maruz kalan ve sürekli diğer insanlarla yüz yüze çalışmak durumunda olan kişilerde görülen fiziksel
bitkinlik, uzun süreli yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk duygularının, yapılan işe, hayata ve diğer insanlara
karşı olumsuz tutumlarla yansıması ile oluşan bir sendrom” şeklindedir (Maslachand Jackson, 1981).
Tükenmişliğin Boyutları
Duygusal Tükenme
Duygusal tükenme, tükenmişliğin ilk basamağı olarak kavramlaştırılabilir ve bu nedenle müdahale için
önemli bir nokta oluşturabilir. Tükenmişliğin bu boyutu, yorgunluğun sıradan durumlarına benzer özelliklerine
sahiptir. Ancak geniş ve dayanıklı niteliklerinden dolayı kronik yorgunluğa daha yakındır. Duygusal tükenme,
tükenmişliğin başlangıcı ve en net belirtisi olarak da görülmektedir (Tuğrul ve Çelik, 2002).
Duygusal tükenmenin temel nedeni aşırı iş yükü, işte yaşanan bireylerarası anlaşmazlıklar ve olumlu çalışma
koşullarıdır. Duygusal tükenme yaşayan insanlar kendilerini bitkin ve kullanılmış hissederler, enerjilerini geri
kazanmak için hiçbir kaynak bulamazlar ve bunların bir sonucu olarak hizmet verdikleri kişilere geçmişte
olduğu kadar verici ve ilgili davranmadıklarını hissederler (Izgar, 2001). Gergin ve engellenme duygusu
içerisinde olan kişilere ertesi gün işe gitme zorunluluğu kabus gibi gelmektedir. Bu durumu yaşayan bireyler,
kendilerini yeni bir gün veya hizmet verilecek bir sonraki kişi için gerekli olan enerjiden mahrum hissederler.
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Duyarsızlaşma;
Tükenmişlik sendromunun ikinci boyutu olan duyarsızlaşma, tükenmişliğin bireylerarası iletişim boyutunu
temsil etmektedir. Duyarsızlaşma, tükenmişliğin üç boyutu arasındaki en sorunlu boyuttur. Bireylerde, işleri
gereği karşılaştıkları insanlara karşı duyarsızlaşma, duygusal yönden kendilerini tükenmiş hissetme ve kişisel
başarı ve yeterlilik duygularında azalma biçiminde kendini gösteren tükenmişlik, bireyin tüm yaşamını ve
etkinliklerini olumsuz yönde etkileyen ve yaşamında olumsuz durumlarla karşılaşmasına neden olan bir
sendromdur (Maraşlı, 2005).
Bu boyutta, özellikle işyerinde hizmet verilen kişilere yönelik tutumlarda olumsuz değişimler görülmektedir.
Bazı nedenlerden dolayı şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterebilen bu değişimler aşağıdaki şekillerde olabilir
(Kaçmaz, 2005):








Birey insanlarla olan ilişkilerini işin yapılabilmesi için gerekli en az düzeye indirebilir,
Karşısındaki aşağılayıcı ve kaba davranışlar sergileyebilir,
Karşısındakinin rica ve taleplerini göz ardı edebilir,
Hizmet verilen kişilere insan değil de birer nesnelermiş gibi davranabilir,
Çalıştığı örgüte karşı mesafeli, umursamaz ve alaycı tavırlar takınabilir,
Aldırmazlık ve katı tutumlar sergileyebilir,
İnsanları kafasında sınıflandırarak, onlara klişeleşmiş kalıplar kapsamında davranabilir.

Duyarsızlaşan kişi bütün yaşamına başkaları tarafından ele geçirildiğini düşünerek insanları yaşamından
çıkarıp, tek başına kalmak ister. Duyarsızlaşma bir yönden insanların kendilerini, tükenme ve hayal
kırıklığından koruma ve yaşadıkları ruhsal gerginlikten bilinçli bir şekilde uzaklaştırabilmek için uyguladıkları
bir savunma şeklidir (Çekmecelioğlu, 2006). Duyarsızlaşma yaşayan kişi, duygusal yönden aldığı zararı
azaltabilmek için insanlarla arasına bir tür duygusal tampon oluşturmaktadır. Ancak bu derece olumsuz tutumlar
sergilemek, kişinin olumlu bakış açısına ve işteki etkinliğine ciddi anlamda zarar vermektedir.
Kişisel Başarı Eksikliği
Bireylerin kendileriyle ilgili değerlendirmelerinin olumsuz bir nitelik kazanması biçiminde belirmektedir.
İşe ve iş gereği karşılaşılan kişilere, ilişkilere bağlı başarı ve yeterlilik duygularında azalma görülmektedir.
İşinde ilerleme kaydetmediğini, hatta gerilediğini düşünen bu tür kişiler, kendilerini suçlu hissetmekte ve
harcadıkları çabanın bir işe yaramayacağına inanmaktadırlar.
Tükenmişlik dört aşama ile açıklanmaktadır. Ancak tükenme, bir aşamadan diğer aşamaya geçilen kesikli bir
süreç değil sürekli bir olgudur. Bu sürekli olgunun aşamaları aşağıdaki gibidir (Kaçmaz, 2005);
Birinci aşama - şevk ve coşku evresi (Enthusiasm):
Bu evrede birey, fazlasıyla bir mutluluk hali, yüksek miktarda enerji ve gerçekçi olmayan boyutlarda
mesleki beklenti halinde olmakta ve böyle bir görüntü sergilemektedir. Birey için mesleği her şeyin önünde
gelmekte ve uykusuzluğa, gergin çalışma ortamına rağmen enerjisini sadece işinde kullanarak üstün bir uyum
sağlama çabası içinde bulunmaktadır.
İkinci aşama - durağanlaşma evresi (Stagnation):
Bu evrede bireyin istek ve umudunda bir azalma olmaktadır. İş hayatıyla ilgili olarak karşılaştığı güçlüklerin
farkına varmaya başlamış ve giderek bundan rahatsızlık duymaya başlamıştır. Ayrıca bütün hayatının “iş”
olması, birey tarafından sorgulanmaya başlanmıştır.
Üçüncü aşama - engellenme evresi (Frustration):
Birey bu aşamada insanları, sistemi ve olumsuz çalışma koşullarını değiştiremeyeceğini anlamakta ve yoğun
bir endişeye kapılmaktadır. Bu noktada üç yoldan birine girilmektedir. Bunlar; başa çıkma stratejilerini eyleme
geçirme, başa çıkma stratejileri ile tükenmişliği ilerletme, son olarak durumdan kendini çekme veya kaçınmadır.
Dördüncü aşama - umursamazlık evresi (Apathy):
Bu evrede kişi çok derin bir umutsuzluğun, inançsızlığın ve duygusal bir kopmanın içerisine girmektedir.
Mesleğini sadece sosyal güvence ve ekonomik amaç yönünden yapmakta ve bundan artık hiçbir zevk
almamaktadır. Yani artık meslek, kişi için kendini gerçekleştirme ve doyum alanı olmaktan çok, sıkıntı ve
mutsuzluk veren bir alan haline gelmektedir.
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Tükenmişliğin Nedenleri
Kişisel Tükenmişlik Kaynakları
Bireysel etkenler, kişinin tükenmişliğe neden olan çevresel faktörlerden etkilenmesini hem azaltıcı hem de
güçlendirici bir özelliğe sahiptir. Tükenmişliğin kişisel nedenlerinden bazıları (Izgar, 2004):
Kişilik özellikleri, Medeni durum, Kişisel duyguların analizi, paylaşımı, Demografik özellikler, Eğitim düzeyi,
Çalışma yılı, Motivasyon düzeyi, Benlik gücü, Engellenmeye dayanıklılık düzeyi, İşe aşırı düşkün olunması,
Kişisel beklenti düzeyi ve tolerans düzeyi tükenmişliğin kişisel nedenlerinden bazıları olmaktadır.
Demografik özelliklerden cinsiyet konusuna bakıldığında ise, kadın ve erkekler arasında tükenmişlik
sendromunda, kadınların duygusal tükenmeye daha eğilimli oldukları ve bunu daha yoğun yaşadıkları,
duyarsızlığın erkeklerde daha fazla olduğu belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda kadınların duygusal
tükenmeyi, erkeklerin ise bireysel başarı duygusunu daha fazla yaşadığı sonucuna varılmıştır. Bu konudaki
genel görüş, kadınların cinsiyet rolleri gereği karşılarındaki insanları daha fazla gözetmeleri ve önem
vermelerinin duygusal tükenmelerini arttırdığı yolunda olmaktadır (Ünal, Karlıdağ ve Yoloğlu, 2001).
Tükenmişlik düzeyini etki eden nedenlerden biri olan yaş üzerine yapılan çalışmalarda; genç ve deneyimsiz
olanların yaşadıkları tükenmişlik düzeyinin yüksek oranda olduğu, bunun nedeninin de beklenti düzeyinin
farklılığıyla ortaya çıktığı açıklanmaktadır. İleri yaşlarda insanların daha dengeli, olgun ve tükenmişliğe daha
dirençli duruma geldikleri ifade edilmektedir. İşe yeni başlayan bireylerin yeni işin gerektirdiği rol ve
sorumluluklarla yüz yüze olması, diğer taraftan yeni başlayanların kısa zamanda başarılı olacaklarına
inandıklarından, zaman içinde bu olgunun gerçekleşmemesi tükenmişliği ortaya çıkarabilmektedir (Demir,
2004). Bunun yanı sıra yaşın ilerlemesiyle duyarsızlaşmanın azaldığı, duygusal tükenme ve duyarsızlaşmanın
azalması yönünden, tükenmişlik durumunun da şiddeti azalttığı belirtilmektedir (Gülseren, Karaduman ve
Kultur, 2000).
Medeni duruma bakılacak olursa, yapılan çalışmalarda evli olmanın tükenmişliği engellediği belirtilmiştir.
Evlilerin genel yaşam doyumunun fazla oluşu ve insan ilişkilerinden doğan sorunlarla başa çıkma yeteneklerinin
daha gelişmiş olduğu ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra aile sahibi olmak, bireye güç duygusu, güven,
kararlılık kazandırarak hayatı ve mesleki başarıyı olumlu yönde etkilemektedir (Demir, 2004).
Eğitim de tükenmişlik düzeyine etki eden bir unsurdur. Eğitim düzeyinin artışıyla birlikte mesleki otonomi
artmakta, bunun sonucunda da iş doyumu daha fazla yaşanmaktadır. Bununla birlikte eğitimle tükenmişlik
arasındaki ilişkinin çok net olmadığı da belirtilmektedir (Demir, 2004).
Mesleki Tükenmişlik Kaynakları
Kişisel düzeyde olduğu kadar örgütsel düzeyde de verdiklerinin karşılığının alınmaması tükenmişlik ile
sonuçlanabilir. Rol çatışması ve rol belirsizliği, tükenmeye etki eden örgütsel faktörler arasındadır. Rol
çatışması, örgüt içinde bireyin, birbiriyle çatışan iki durumla karşılaştığı zaman oluşmaktadır. Bu durumda kişi
tam olarak ne yapması gerektiğini bilmez. Rol belirsizliği ise, kişinin örgüt içinde hangi işleri yapması
gerektiğinin açık seçik ortaya konmadığı durumlarda görülür. Kısaca birey görevinin ne olduğunu tam olarak
bilmemektedir. Ne yaptığını bilmeden hareket etmek ise, kişinin gerek bireysel gerekse kurumsal hedeflerine
ulaşamaması ya da bu hedeflerden uzaklaşmasına da neden olabilir (Eren, 1998b).Tükenmişlik konusunda
örgütsel faktörlere etki eden diğer etkenler ise şu şekilde sıralanabilir: Aşırı iş yükü; Rol çatışması; Rol
belirsizliği; Meslektaşlarla ilişkiler ve çatışmalar; Yöneticilerle İşini kaybetme korkusu sayılabilir.
Tükenmişliğin Belirtileri
Tükenme belirtisi genellikle yaptığı işte çok başarılı olmak için yoğun ve dolu bir programla çalışan, her
çalışmada kendi üzerine düşenden fazlasını yapan ve kendine kısıtlar getirmeyen kişilerde görülmesidir. Aşırı
genellemelere gitmek, ilgisiz neden-sonuç ilişkisi kurmak, esnek olmamak, olayları aşırıya vardırmak,
başkasından çok şey beklemek, kendini küçümsemek, küçük parçaya odaklanıp, hata yapmak, olumsuzluklara
hazırlıklı olmamak, alınganlık yapmak kişilerin tükenmişlik yaşamasına neden olan etkenlerdendir.
Tükenmişliğin olası bazı belirtileri şu şekilde sıralanmaktadır (Bumin ve Şengül, 2000);
 Dinlenememek,
 Yapılan işlerle fazlasıyla bütünleşip, bu işlerden herhangi biri başarıyla sonuçlanmadığında, kişinin
kendisini de başarısız sayması,
 Elde etmek için çok uğraşılan konumların bile çok anlamsız gibi gelmesi,
 Eskisinden daha çok çalışmak ancak daha az zevk almak,
 Sürekli huzursuz olmak, aile ve arkadaşlar tarafından sağlıklı görünmemek,
 İş kolik olarak nitelendirilmek, sürekli işle ilgili hedeflere ulaşmaya çalışmak ve sosyal hayatla ilgili tüm
aktivitelerden uzak durmak,
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 Stresten uzaklaşmak için sigara, alkol kullanımına yönelmek ya da var olan düzeyi artırmak.
Mesleklerde görev ve sorumlulukların, yetki sınırlarının belirginleşmemesi rol karmaşasını artırmakta buna
paralel olarak çatışmaların çoğalmasına neden olmaktadır. Tükenmişlik belirtileri fiziksel, psikolojik ve
davranışsal olarak ele alınmaktadır.
Fiziksel Belirtiler
Tükenmişlik yaşayan insanlar genellikle; iş yaşamlarının ilk yıllarında yetenekli, kendisine güvenen, enerjik,
işe karşı hevesli, fazla mesaiye kalan, uykusuzluklarına rağmen yüksek performans gösteren bireylerdir. Zaman
içerisinde ortaya çıkan bazı nedenlerle bu kişilerin metabolizmaları düzenli çalışmaya başlamakta, bu da onların
enerjisini tüketmektedir. Kişilerin işlerine ve çevrelerine yansıttıkları enerjilerinin tükenmesi, onların fiziksel
açıdan ciddi sorunlar yaşamalarına neden olabilmektedir.
Tükenmişlik fiziksel anlamda öncelikle hafif belirtiler olarak kendisini göstermektedir. Bu belirtiler;
yorgunluk ve bitkinlik hissi, baş ağrısı, uyuşukluk, uyku bozuklukları, mide ve bağırsak hastalıkları, solunum
güçlüğü, kısa nefes almalar, kilo kaybı, genel ağrı ve sızılar, yüksek kolesterol, koroner kalp hastalığı
insidansının artışı, hastalıklara sık yakalanma eğilimi, deri şikayetleri (deride kabartı ve kızarıklıklar), çok sık
görülen soğuk algınlığı ve gripler, gastrointestinal sistem rahatsızlıkları, kas tutulmaları, bulantı nöbetleri
olmaktadır (Sürgevil, 2006).
Psikolojik Belirtiler
Psikolojik belirtiler, tükenmişlik yaşayan kişilerde görülebilecek diğer belirtilere oranla daha az belirgindir.
Çeşitli araştırmacılar tarafından ortaya konan tükenmişliğin psikolojik belirtiler (Sabuncuoğlu, 1996);
Engellenme hissi ve sinirlilik, Psikolojik incinmeye açıklık ve psikolojik sorunlar, Nedeni bilinmeyen
huzursuzluk ve tedirginlik duygusu, Sabırsızlık, Özgüvende azalma, Çevreye karşı düşmanlık duygusu,
Güçsüzlük, Enerji kaybı, İş ile ilgili ümitsizlik, Diğer insanları eleştirme, İlgisizlik, Aile içi sorunlarda artış,
Tatminsizlik, Hayata karşı olumsuz tutumlar geliştirme, Nezaket, saygı ve arkadaşlık gibi olumlu duygularda
azalma, Düşüncelerde belirsizlik ve karmaşıklık, Asılsız şüpheler ve paranoya, Depresyon, Suçluluk hissi ve
çaresizlik şeklinde sıralanabilir.
Bunun yanı sıra, tükenmişliğin psikolojik belirtileri işi bırakmayı düşünme ve sık sık işe gitmek istememe
olarak da kendini göstermektedir. Tükenmişliği yaşayan kişi, genelde kişisel, mesleki açıdan doyumsuzluk ve
yorgunluğun karmaşık bir duygulanımı yaşadığının farkına varmaktadır. Ancak bu duyguların dile
getirilmesinin zor oluşu ve belirgin beklentilerin olmayışı bu durumun sıklıkla göz ardı edilmesine neden
olmaktadır. Bunun bedeli ise, gittikçe artan bir şekilde işten soğumadır. İşe gitmeyi istememe, aşırı yüklü
hissetme, tahammülsüzlük, kendinden şüphelenme ve kendi imajına uygun olmayan şekilde davranma
görülmektedir (Izgar, 2004).
Davranışsal Belirtiler
Tükenmişliğin davranışsal belirtileri ise; çabuk öfkelenme, işe gitmek istemeyiş hatta nefret etme, birçok
konuyu şüphe ve endişe ile karşılama, alınganlık, takdir edilmediğini düşünme, iş doyumsuzluğu, ise geç
gelmeler, ilaç, alkol ve tütün vs. alma eğilimi ya da alımında artma, öz-saygısı ve öz-güvende azalma, evlilik,
aile çatışmaları ile aile ve arkadaşlardan uzaklaşma, izolasyon, uzaklaşma, içe kapanma ve sıkıntı, teslimiyet,
güncellik, suçluluk, içerlemiştik, hevesin kırılması, çaresizlik, kolay ağlama, konsantrasyon güçlüğü,
unutkanlık, hareketli olmayış, yansıtma, kendi kendine zihinsel uğraş içinde olma, örgütlemede yetersizlik, rol
çatışması, görev ve kurallarla ilgili karışıklık, görevlilere fazla güvenme veya onlardan kaçınma, kuruma
yönelik ilginin kaybı, bazı şeyleri erteleme ya da sürüncemede bırakma, başarısızlık hissi, çalışmaya yönelmede
direniş, arkadaşlarla iş konusunda tartışmaktan kaçınma, alaycı olma ve suçlayıcı olma olarak ele alınmaktadır
(Çam, 1995).
Tükenmişliğin Sonuçları
Tükenmişliğin Birey Üzerindeki Etkileri
Tükenmişlik sendromu kişileri pek çok yönden etkilemektedir. Kişinin tükenmişlik nedeniyle yaşadıkları,
fiziksel yönden yorulup yıpranmasına neden olmaktadır. Ancak bireyin yaşadığı yorgunluk hissinin asıl
kaynağı, iş ortamında yaşadığı gerginliktir. İş ortamında sürekli devam eden bu gerginlik, kişinin gece uykusuna
bile yansımakta, uyku sorunu yaşamasına neden olmaktadır. Kişinin uykusunu bölen kabuslar, uykusuzluk
nedeniyle oluşan halsizlik ve huzursuzluk, sık sık bir şeylerin ters gideceği düşüncesini yaşamasına neden
olmaktadır (Maraşlı, 2005).
Tükenmişliğin bireysel sonuçları arasında yer alan fizyolojik sorunlar genellikle bireyler tarafından
önemsememektedir. Kişi sorunun baş ağrısı, soğuk algınlığı, uykusuzluk, iştahsızlık gibi gelip geçici şeyler
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olduğuna inanır ve bu sorunu ortadan kaldırmak için ilaç kullanır. Ancak bu gibi rahatsızlıkların altında yatan
gerçek sorun tükenmişlik olduğunda, görünen soruna yönelik ilaç ya da doktor tedavisinin çözüm olmayacağı
bir gerçektir (Çam, 1995).
Tükenmişliğin ortaya çıkardığı fizyolojik sonuçlara karşı kişi, bazı duygusal tepkiler geliştirerek, kendisini
korumaya çalışacaktır. Kişinin tükenme süreci içerisinde karşı karşıya kaldığı fizyolojik sorunlar, onun ruhsal
düzeyini de bozma eğilimi gösterecektir. Bu gibi durumlarda depresyon, kaygı, çaresizlik ve öz güvenin
kaybolması gibi tükenmişlik belirtilerinin kişide oluşturduğu kalıcı rahatsızlıklar ruhsal sağlığın bozulmasına
neden olmaktadır. Fiziksel ve ruhsal alanda yaşanan bu ve benzeri sorunlar kişi üzerinde olumsuz etki
yaratmakta, kişinin başarı duygusunu ve kendisine olan saygısını yitirmesine neden olmaktadır. Bu tür duygular
içerisindeki kişi, kendisini işe yaramaz hissetmeye, işini iyi yapamadığını düşünmeye başlayacaktır. Çalıştığı
örgüt için kendisini değersiz hisseden kişinin performansı düşmekte, kendisini sürekli başarısız hissetmekte ve
kendisini suçlama eğilimi içerisine girmektedir. Bu eğilim, kişinin iş ortamındaki iletişiminin zayıflamasına,
kendini insanlardan soyutlamasına neden olmaktadır (Izgar, 2004).
Tükenmişliğin Çalışma Yaşamına Etkileri
Tükenmişlik öncelikle kişisel düzeyde etkisini gösteren bir sendromdur. Bununla birlikte bu durum zaman
içinde kişisel boyutları aşmaktadır. Kişinin sağlığını kaybetmesine ve moralinin bozulmasına neden olan
tükenmişlik, çalışma yaşamı üzerinde de bazı olumsuz etkilere sahiptir. Tükenmişlik olgusu çevredeki diğer
kişileri de etkilemektedir. Tükenmişliğin çalışma yaşamı ile ilgili sonuçları kısaca; bireysel performansta düşme,
hizmet verilen kişilere yetersiz ilgi, iş doyumuna etkisi, işten ayrılmayı isteme, işgücü kaybı, üretim kalitesinde
düşüş ve iş kazaları, işe devamsızlık ve iş değiştirme isteği şeklinde sıralanabilir.Performansta düşüş; Hizmet
verilen kişilere yetersiz ilgi; İş doyumuna etkisi; İşten ayrılmayı isteme; İş gücü kaybı; Üretim kalitesinde düşüş
ve iş kazaları;
Tükenmişliğin Özel Yaşama Etkileri
Tükenmişliğin sonuçları çalışma yaşamı kadar aile yaşamını da olumsuz yönde etkilemektedir. İş günü
sonunda duygusal yönden tükenmiş kişi, işinden kaynaklanan gerginliğini evine de getirmektedir. Kişi, işinde
karşılaştığı sorunlardan ötürü duygusal tükenme, insanlara karşı duyarsızlaşma ve başarıda düşme yaşadığında,
bunun etkileri özel hayatta da kendisini ciddi boyutlarda göstermektedir. Yaşanan tükenme duygusu ile eve
gelen bireyin eşi, çocukları ya da anne-babası kendilerini ihmal edilmiş ve yalnız hissedecekler, kişinin kendileri
ile birlikte olmaktan dolayı memnuniyetsizlik yaşadığını düşüneceklerdir. Bu nedenle de kişiyi suçlayacaklardır.
Zaten yaşadığı tükenmişlikten kaynaklanan suçluluk duygusuna sahip olan kişi, ailesi tarafından da bu tarz bir
suçlama ile daha ciddi sorunlara itilecektir. Bu durum aile içi çatışmaların yaşanmasına, aile bireylerinin
birbirlerinden uzaklaşmasına, boşanma ya da ayrı evde yaşamalara, çok ve ebeveynin birbirinden kopmasına
sebebiyet verecektir (Sabuncuoğlu, 2000).
Tükenmişliği Önleme ve Başa Çıkma Stratejileri
Genellikle bireysel, örgütsel ve hatta sistemden kaynaklanan faktörlerin birlikte rol alması ile ortaya çıkan
tükenmişlik, bir sendrom ve sistem sorunu olarak ele alınmalıdır. Etkili müdahale hem bireysel hem de örgütsel
zeminde olmalıdır.
Tükenmişlikle mücadelede en önemlisi tükenmişliği ortaya çıkarıcı ortaya çıkarıcı faktörlerin başlangıçta
giderilmesi, bu olmuyorsa erken dönemde tanınarak hızla müdahale edilmesidir. Tükenmeyi önlemek ve onunla
başa çıkmak için yapılabilecekler bireysel ve örgütsel düzeyde ele alınmıştır (Düzyürek ve Ünlüoğlu, 1992).
Kişisel Stratejiler
Tükenmişlikle mücadele etmede yararlı olacağı düşünülen bazı davranış, yöntem ve teknikler şu başlıklar
altında sıralanabilir; Kendini Tanıma, Gerçekçi Hedefler Belirleme , İşe Ara Verme, Olumlu Yanları Görme,
Dinlenme ve Gevşeme, Doğru Beslenme, Spor ve Uyku, Mizah Duygusu ve Gülme, Kendini Gerçekleştirme,
Zaman Yönetimi, Stres Yönetimi, İş Değiştirme, Etkin İletişim, Savunma Mekanizmaları
Örgütsel Stratejiler
Yöneticilerin birçoğu genellikle tükenmişliği görmezden gelirler. Çünkü aksi halde, çalışanların “iş
yükünü azaltmak, çalışma hayatı kalitesi programlarına başlamak” gibi talepleriyle uğraşmak zorunda
kalacaklardır. Bu nedenle, yöneticilerin birçoğu tükenmişliği işverenin sorumluluğu olarak görmezler. Paraları,
zamanları veya problemi çözmeye yönelik uzmanlıkları da olsa, tükenmişlik konusunda bir şeyler
yapabileceklerini düşünmezler. Özetle onlara göre, tükenmişlik; bireyin kendi problemidir, işverenin
sorumluluğunda değildir, örgüte herhangi bir olumsuz etkisi yoktur ve örgütün konuyla ilgili elinden gelen fazla
bir şey yoktur (Sürgevil, 2006). Tüm bu varsayımlar, yanlış olup gerçekten ciddi bir problemi küçümsemekten
başka hiçbir işe yaramamaktadır. Bu bakış açısına sahip olmak, hem çalışanlar hem de örgüt için kritik bir
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hatadır. Çünkü tükenmişlik sadece bireye özgü değil, bundan daha büyük bir problemdir. Tek başına bireysel
teknikler, tükenmişlikle başa çıkmada yeterli değildir. Tükenmişlikle mücadelede, sadece tek başına bireye
değil, hem iş hem bireye odaklı düşünmek gerekmektedir (Köknel, 1987). Tükenmişlik yaşamı boyunca insanın
başına sadece bir kez gelebilecek bir olgu olmadığı için, daha kalıcı çözümler daha etkili olacaktır (Izgar, 2004).
Bunlar;Personel Seçimi Eğitim Programları Yönetim Geliştirme Yönetim Geliştirme Yetki Devri Çevre
Koşullarının İyileştirilmesi (Gürültü; Aydınlatma; Isınma ve havalandırma) Çatışma Yönetimi İş Zenginleştirme
Sosyal Destek . Performans Değerlendirme. Aşırı İş Yükünün Ortadan Kaldırılması olarak belirtilebilir.
YÖNTEM
Çalışmada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Süleymanpaşa merkez ilçesi sınırları içinde yer alan ilkokul,
ortaokul ve liselerde görev yapan okul yöneticilerinin tükenmişlik düzeyleri incelenmiştir. Araştırmanın verileri
anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS (Statistic Program for Social Secience) 18.00
paket programı kullanılarak; ANOVA, T-Testi, Frekans ve Yüzde analizleri ile açıklanmıştır. Bu araştırma
“Genel Tarama Modeli” türündedir. Genel tarama modelleri, evrenle ilgili bilgi sahibi olmak için evrenin tümü
ya da örneklem üzerinde yapılan tarama çalışmalarıdır.
Tekirdağ Süleymanpaşa merkez ilçesindeki ilk, orta ve liselerde görevli okul yöneticileri bu araştırmanın
evrenini oluşturmaktadır. Evren birimlerinin tamamına ulaşmak araştırmacı için mümkün olduğundan örneklem
alınmamıştır
Tekirdağ/Süleymanpaşa İlçe Merkezindeki İlk, Orta Ve Liselerdeki Okul Yönetici Sayıları

Lise

Toplam

26

57

20

16

14

Olan Okul Sayısı

Yönetici

Okul

Yönetici

Okul

Yönetici

Okul

İlk Ve Ortaokulun Yöneticiliğini
Birlikte Yapan Yönetici Sayısı

Yöneticileri Aynı

66

21

10

70

Yönetici Sayısı

Ortaokul

Okul sayısı

İlkokul

160

Veri Toplama aracı; Christine Maslach ve Susan E. Jackson (1981) tarafından geliştirilen ve ilgili
alanyazında oldukça sık kullanılan “Maslach Tükenmişlik Envanteri (MTE)” 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu
alt boyutlardan “Duygusal Tükenme” 9, “Duyarsızlaşma” 5, “Kişisel Başarı” alt boyutu ise 8 maddeden
oluşmaktadır. MTE alt ölçekleri şu maddelerden oluşmaktadır. Ölçeğin Geçerlilik, güvenilirlik çalışmaları Çam
(1991: 157) ve Ergin (1993: 145-146) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin orijinalinde 7’li likertten (0-6) oluştuğu;
ancak Ergin (1995) tarafından Türkçe’ye çevrilen formda “0= hiçbir zaman, 1= çok nadir, 2= bazen, 3= çoğu
zaman, 4= her zaman” şeklinde 5’li Likert kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ölçeğin güvenilirliğinin de oldukça
yüksek olduğu belirtilmektedir (Aktaranlar: Kervancı, 2013: 91-92;
Ancak Altay (2009), çalışmasında kolaylık bakımından 1’den 5’e doğru bir sıralama yapmıştır. Bu
çalışmada da ifadeler 1’den 5’e doğru puanlandırılmıştır. Bu çerçevede ankette yer alan her bir madde
“1=Hiçbir zaman, 2= Çok Nadir, 3=Bazen, 4=Çoğu zaman, 5= Her zaman” şeklinde tanımlanmıştır. Maslach
tükenmişlik ölçeğinin Duygusal Tükenme ve Duyarsızlaşma alt boyutları olumsuz, Kişisel Başarı boyutu ise
olumlu ifadelerden oluşmaktadır.
Maslach tükenmişlik ölçeğinin kişisel başarı alt boyutu, ters ya da düz olarak puanlanabilmektedir. Bu
çalışmada kişisel başarı boyutu ters olarak kodlanmış (1:her zaman ve 5:hiçbir zaman) bu alt boyuttan elde
edilen yüksek puan, kişisel başarısızlığı ifade etmektedir. Sonuçta ölçekten alınan yüksek puanlar, yüksek
düzeyde tükenmişliği göstermektedir.
Maslach Tükenmişlik Ölçeğine Yönelik Güvenirlik Analiz Sonuçları
Ölçek

Madde Sayısı

Cronbach’s Alpha
0,704

Duygusal Tükenme

9

0,772

Duyarsızlaşma

5

0,657

Kişisel Başarı

8

0,780

Tükenmişlik Ölçeğinin Geneli

22

0,856
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Maslach Tükenmişlik Ölçeği için hesaplanan Cronbach’s Alpha katsayısı α=0,856 olarak hesaplanmıştır.
“Bu değer ölçek güvenirlik düzeyinin yüksek (α>0,70) olduğunu göstermektedir”.
Duygusal Tükenme (DT):
1. İşimden soğuduğumu hissediyorum.
2. İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum.
3. Sabah kalktığımda bir gün daha bu işi kaldıramayacağımı hissediyorum.
6. Bütün personelle uğraşmak benim için gerçekten çok yıpratıcı.
8. Yaptığım işten tükendiğimi hissediyorum.
13. İşimin beni kısıtladığını hissediyorum.
14. İşimde çok fazla çalıştığımı hissediyorum.
16. Doğrudan doğruya insanlar ile çalışmak bende çok fazla stres yapıyor.
20. Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum.
Duyarsızlaşma (D):
5. Personelimden bazılarına sanki insan değillermiş gibi davrandığımı hissediyorum.
10. Bu işte çalışmaya başladığımdan beri insanlara karşı sertleştim.
11. Bu işin beni giderek katılaştırmasından korkuyorum.
15. Personelime ne olduğu umurumda değil.
22. Personelin bazı problemlerinden dolayı beni suçladıklarını hissediyorum.
Kişisel Başarı (KB):
4. Personelimin ne hissettiğini hemen anlarım.
7. Personelin sorunlarına en uygun çözüm yollarını bulurum.
9. Yaptığım iş sayesinde personelin yaşamına katkıda bulunduğuma inanıyorum.
12. Çok şeyler yapabilecek güçteyim.
17. Personelim ile aramda rahat bir hava yaratırım.
18.Personel ile yakın bir çalışmadan sonra kendimi canlanmış hissediyorum.
19. Bu işte birçok kayda değer başarı elde ettim.
21. İşimdeki duygusal sorunlara serinkanlılık ile yaklaşırım.
Belirtildiği gibi Duygusal Tükenmişlik ve Duyarsızlaşma boyutları olumsuz, Kişisel Başarı boyutu olumlu
ifadelerden oluşmaktadır. Bu çalışmada Kişisel Başarı ölçeği olumsuz olarak ters kodlama yapılmıştır. Ölçeğin
Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi tabloda gösterilmiştir.
Tükenmişlik Durumlarına (Düzeylerine) İlişkin Bulgular
Katılımcıların tükenmişlik durumlarına ilişkin bulgular Tablo da özetlenmektedir.
Tablo Maslach Tükenmişlik Ölçeğine Yönelik Betimsel İstatistikler (n=160)
Katılım Düzeyi
Sıra
İfadeler
Her
Zaman

f

43

45

60

11

1

%

26,9

28,1

37,5

6,9

0,6

f

43

54

13

5

Bazen

Çoğu
Zaman

2

Çok
Nadir

1

Hiçbir
Zaman

No

İşimden soğuduğumu hissediyorum.

İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş

830

45

Art.
Ort

ss.

2,26

0,95

2,26

1,04
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hissediyorum.

%

26,9

33,8

28,1

8,1

3,1

Sabah kalktığımda bir gün daha bu işi

f

84

36

27

11

2

kaldıramayacağımı hissediyorum.

%

52,5

22,5

16,9

6,9

1,3

Personelimin ne hissettiğini hemen

f

3

49

88

20

anlarım.

%

1,9

30,6

55,0

12,5

Personelimden bazılarına sanki insan değillermiş gibi
davrandığımı fark ediyorum.

f

130

21

9

%

81,3

13,1

5,6

Bütün personelle uğraşmak benim için

f

43

48

34

35

gerçekten çok yıpratıcı.

%

26,9

30,0

21,3

21,9

Personelin sorunlarına en uygun çözüm yolunu
bulurum.

f

3

34

92

31

%

1,9

21,3

57,5

19,4

3

4

5

6

7

8

Yaptığım iş sayesinde personelin
9

f

63

52

31

12

2

%

39,4

32,5

19,4

7,5

1,3

f

1

99

56

4

%

0,6

61,9

35,0

2,5

Yaptığım işten yıldığımı hissediyorum

yaşamına katkıda bulunduğuma
inanıyorum.
Bu işte çalışmaya başladığımdan beri

f

39

64

42

15

insanlara karşı sertleştim.

%

24,4

40,0

26,3

9,4

Bu işin beni giderek katılaştırmasından

f

61

48

47

4

korkuyorum.

%

38,1

30,0

29,4

2,5

f

3

19

83

45

%

1,9

6,3

11,9

51,9

28,1

f

30

28

72

28

2

%

18,8

17,5

45,0

17,5

1,3

f

30

43

56

26

5

%

18,8

26,9

35,0

16,3

3,1

Personele ne olduğu umurumda

f

113

37

8

2

değil

%

70,6

23,1

5,0

1,3

Doğrudan doğruya personelle

f

54

59

34

13

çalışmak bende çok fazla stres yaratıyor.

%

33,8

36,9

21,3

8,1

Personelle aramda rahat bir hava

f

1

18

88

53

yaratıyorum.

%

0,6

11,3

55,0

33,1

Personelle yakın bir çalışmadan

f

38

45

57

20

sonra kendimi canlanmış hissediyorum.

%

23,8

28,1

35,6

12,5

4

47

80

28

10

11

10

Çok şeyler yapabilecek güçteyim.
12

13 İşimin beni kısıtladığını hissediyorum

14

İşimde çok fazla çalıştığımı
hissediyorum.

15

16

17

18

19 Bu işte birçok kayda değer başarı elde

f

831

1

1,81

1,02

3,78

0,67

1,24

0,54

2,38

1,10

3,94

0,69

1,98

1,00

3,39

0,55

2,20

0,91

1,96

0,88

3,98

0,90

2,65

1,01

2,58

1,06

1,36

0,64

2,03

0,93

4,20

0,65

3,36

0,98

3,81

0,77
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ettim.

20

%

0,6

2,5

29,4

50,0

17,5

f

96

41

22

1

%

60,0

25,6

13,6

0,6

İşimdeki duygusal sorunlara

f

1

1

28

84

46

serin kanlılıkla yaklaşırım.

%

0,6

0,6

17,5

52,5

28,8

Personelin bazı problemlerinden dolayı beni
suçladıklarını hissediyorum.

f

49

70

38

3

%

30,6

43,8

23,8

1,9

Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum.

21

22

1,55

0,75

4,08

0,73

1,96

0,78

Tablo da okul yöneticilerinin Duygusal Tükenme durumu, 1.2.3.6.8.13.14.16. ve 20. ifadelerin katılma
derecelerine ilişkin ortalamalara bakılarak anlaşılabilir.
Buna göre Duygusal Tükenme ile ilgili şu hususlar dikkat çekmektedir.
 “Sabah kalktığımda bir gün daha bu işi kaldıramayacağımı hissediyorum.” ifadesine katılma oranı (
=1,81),
 “Yaptığım işten yıldığımı hissediyorum” ( =1,98),
 “Doğrudan doğruya personelle çalışmak bende çok fazla stres yaratıyor” ( =2,03).
 “Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum” ( =1,55),
 “İşimden soğuduğumu hissediyorum” ( =2,26),
 “İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum” ( =2,26),
Görüldüğü üzere duygusal tükenme ile ilgili ifadelere katılma dereceleri düşük olduğu için okul
yöneticilerinde ciddi anlamda bir duygusal tükenmeden söz edilemez.
Tablo da okul yöneticilerinin Duyarsızlaşma durumu, 5.10.11.15. ve 22. ifadelerin katılma derecelerine
ilişkin ortalamalara bakılarak anlaşılabilir. Buna göre Duyarsızlaşma ile ilgili şu hususlar dikkat çekmektedir.
 “Personelimden bazılarına sanki insan değillermiş gibi davrandığımı fark ediyorum ( =2,26),
 “Bu işte çalışmaya başladığımdan beri insanlara karşı sertleştim” ( =2,20),
 “Bu işin beni giderek katılaştırmasından korkuyorum” ( =1,96),
 “Personele ne olduğu umurumda değil” ( =1,36),
Anlaşılacağı gibi okul yöneticilerinin duyarsızlaştığını gösteren ifadelere katılma dereceleri düşüktür. Bu ise
duyarsızlaşmaya ilişkin ciddi bir durumun söz konusu olmadığını göstermektedir.
Tabloda okul yöneticilerinin Kişisel Başarı durumu, 4.7.9.12.17.18.19. ve 21. ifadelerin katılma
derecelerine ilişkin ortalamalara bakılarak anlaşılabilir. Buna göre Kişisel Başarı durumu ile ilgili şu hususlar
dikkat çekmektedir.
 “Bu işte birçok kayda değer başarı elde ettim” ( =3,81),
 “Personelin sorunlarına en uygun çözüm yolunu bulurum” ( =3,94),
 “Çok şeyler yapabilecek güçteyim” ( =3,98),
 “Personelle aramda rahat bir hava yaratıyorum” ( =4,20),
 “İşimdeki duygusal sorunlara serinkanlılıkla yaklaşırım” ( =4,08).
Okul Yöneticilerinin kişisel başarı durumlarına ilişkin yer alan ifadelere verdikleri cevapların ortalamaları
genelde 4’e yakındır. Yani okul yöneticileri kendilerini kişisel olarak başarılı görmektedirler.
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SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Tükenmişlik sendromu, iş yaşamının kalitesini düşürmesi ve çalışan sağlığını olumsuz etkilemesi nedeniyle
örgütsel etkinlik ve verimliliğe zarar veren bir olgudur. İşyerinde yaşanan iç çelişki ve bu çelişkinin ortaya
çıkardığı stres, çalışanları tükenmişliğe eğilimli duruma getirmektedir. Bireyin işi nedeniyle fazla yüklenmesi ve
yüksek uyarılmanın uzun sürmesi duygusal tükenmişliği ortaya çıkarmaktadır. Duygusal tükenmişlik çalışanın
stresle başa çıkma konusundaki başarısıyla da ilişkilidir. İş stresi aynı düzeyde olmasına karşın, stresle başa
çıkmada başarısız olan bireylerin duygusal tükenmişlik yaşama olasılıklarının daha fazla olduğu bilinmektedir.
Tükenmişlik insanların kendilerini çaresiz ve bitmiş hissetmelerine neden olmaktadır.
Çalışan birey, çalıştığı iş ortamında fiziksel gücünü ortaya koyarken, aynı zamanda zihinsel gücünden
yararlanıldığını görmekle işe ve işyerine karşı yabancılık duygusundan kendisini büyük ölçüde kurtaracak,
yaptığı iş anlam kazanacak ve işyerinin amaçları ile daha kolay bütünleşecek, yabancılaşma duygusu ortadan
kalkacaktır. İş doyumundaki artış; verimliliğin yüksek olması, işgücü devir oranı ve devamsızlıkların düşmesi,
işe bağlılığın artması gibi kuruluş tarafından beklenen sonuçlara yol açar. İş doyumu yöneticiler için çalışanların
işlerine karşı tutumlarının performans ve verimlilik üzerindeki etkisi açısından önemlidir. Çünkü iş
doyumsuzluğunun doğrudan neden olduğu davranışlar; işten ayrılma, devamsızlık, performans düşüklüğü,
ruhsal ve fiziksel sağlıkta bozulma şeklinde görülmektedir.
İnsanlarla yüz yüze ilişkinin yoğun olduğu mesleklerde, çalışanlar fiziksel ve duygusal açıdan kendilerini
aşırı yorgun ve yıpranmış hissederler. Duygusal yönden yoğun bir iş temposu içerisinde olan bireyler,
kendilerini zorlamakta ve diğer insanların yoğun talepleri altında ezilmektedirler. Duygusal tükenme de bu
duruma bir tepki olarak ortaya çıkmaktadır. Duygusal açıdan tükenme yaşayan bireyler, kendilerini işlerine
verememe ve kendilerini müşterilerine karşı eskisi kadar sorumlu hissetmeme gibi sorunlar yaşamaktadır.
Gergin ve engellenme duygusu içerisinde olan kişilere ertesi gün işe gitme zorunluluğu kabus gibi gelmektedir.
Bu durumu yaşayan bireyler, kendilerini yeni bir gün veya hizmet verilecek bir sonraki kişi için gerekli olan
enerjiden mahrum hissederler.
Bununla birlikte hem işi gereği insanlarla sürekli bağlantıda olup hem de mesafe koymak kolay
olmamaktadır. Bunlar arasında bir denge kurmaktansa çoğu insan iki zıt kutuptan diğerine geçiş yapmaktadır.
Genelde başı dertte olan kişi, insanlarla arasına mesafe koymayı tercih etmektedir. Dolayısıyla başkalarının
hislerine ve duygularına soğuk ve kayıtsız bir tarzda yaklaşmaktadır. Gelişen soğuk, ilgisiz, katı hatta insani
olmayan yapı tükenmişlik sendromunun alt boyutu olan duyarsızlaşmayı oluşturur. İşe ve iş gereği karşılaşılan
kişilere, ilişkilere bağlı başarı ve yeterlilik duygularında azalma görülmektedir. İşinde ilerleme kaydetmediğini,
hatta gerilediğini düşünen bu tür kişiler, kendilerini suçlu hissetmekte ve harcadıkları çabanın bir işe
yaramayacağına inanmaktadırlar.
Özellikle işe yeni başlayan kişiler, kısa zamanda fazla başarı sağlayacakları ümidiyle çok çalışmakta ancak
zamanla amaçlarına ulaşamadıklarını gördüklerinde heyecanları azalmaktadır. Sonuç olarak gerçeği
kabullenmek ve hedefleri düşürmek yerine, hayal kırıklığına sürüklenmekte ve tükenme oluşmaktadır. Kadın ve
erkekler arasında tükenmişlik sendromunda, kadınların duygusal tükenmeye daha eğilimli oldukları ve bunu
daha yoğun yaşadıkları, duyarsızlığın erkeklerde daha fazla olduğu belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda
kadınların duygusal tükenmeyi, erkeklerin ise bireysel başarı duygusunu daha fazla yaşadığı sonucuna
varılmıştır. Bu konudaki genel görüş, kadınların cinsiyet rolleri gereği karşılarındaki insanları daha fazla
gözetmeleri ve önem vermelerinin duygusal tükenmelerini arttırdığı yolunda olmaktadır.
Tükenmişlik sendromunun önemi, bireysel ve örgütsel açıdan oluşturduğu olumsuz sonuçlarda yatmaktadır.
Ancak tükenmişliğin sonuçları konusunda kesinleşmiş standartlardan söz etmek mümkün olmamaktadır. Bunun
nedeni tükenmişliğe etki eden faktörlerden etkilenme düzeyinin kişiden kişiye ve zamana bağlı olarak değişiklik
göstermesidir. İletişim kurarak çalışanlar ve diğer bölümler uyum içinde çalışabilir, karar verme, çalıştırma,
motivasyon ve kontrol sağlanabilir, organizasyon bütünlüğü ve çalışanların iş yerini sahiplenme ve ait olma
duyguları geliştirilebilir, karşılıklı güven ve kolay bilgi akışı sağlanarak etkili bir yönetim anlayışı
oluşturulabilir. Bu bağlamda eğer iletişim sistemi insanların psiko-sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak
düzenlenirse morali ve verimliliği olumlu yönde etkileyecek, kişiler sosyal ve iş yaşamın içinde kendilerini daha
mutlu hissedeceklerdir.
Eğitim örgütlerinin merkezinde yer alan okulların etkili olmaları, yani önceden belirlenen amaçlarına
ulaşabilmeleri büyük ölçüde okuldaki etkinliklerin, eğitim ve öğretim programının yürütülmesinden sorumlu
olan yöneticilerin etkili olmalarına bağlıdır. Okullardaki en küçük ölçekteki etkinlikler bile rastlantıya
bırakılmayacak ve özenle planlanacak kadar önemlidir. Bu durum eğitim yöneticilerine önemli sorumluluklar
yüklemektedir. Yapılan araştırmalar, okul yöneticisinin okulda eğitim sürecinde önemli bir etken olduğunu
göstermektedir.
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Araştırma bulgularına göre şu önerilerde bulunmak yerinde olacaktır:


İlk ve orta öğretim kurumlarında okul yöneticiliği özendirilebilir, tercih edilmesi sağlanabilir,

 İdarecilikte başarı durumlarına göre yöneticiler daha sık ödüllendirilebilir, takdir ve terfi olanakları
daha yaygın hale getirilebilir.
 Tükenmişlik sendromu ile ilgili okul yönetici ve öğretmenlere yönelik geniş kapsamlı bilgilendirici
seminerler verilebilir.


Kurum çalışanları ile iletişim yöntemleri incelenebilir.



Yöneticilerin ücretleri tatmin edecek şekilde düzenlenebilir.

 Yöneticiler, okul, eğitim, yönetim, denetim ile ilgili konularda çok iyi yetişmiş kişiler arasından
seçilebilir.


Yönetici atamalarında liyakat sistemine önem verilebilir.
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ÖĞRETMENLERİN STRES KAYNAKLARI VE STRESLE BAŞ ETME YOLLARI
(EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİ ÖRNEĞİ)
STRESS RESOURSES AND COPİNG METHODS WİTH STRESS FOR TEACHERS (THE
EXAMPLE OF EDİRNE PROVİNCE KEŞAN DİSTRİCT)
Sinem Engin Özdil1

Halime Turna2

Stresin en önemli nedenlerinden biri, şüphesiz iş yaşamı ve çalışma koşullarıdır. Kuralları fazla olan işler, bilindiği gibi
diğer işlere göre daha yüksek strese neden olmaktadır. Öğretim ortamları da, okulların en stresli alanıdır. Eğitim
kurumlarının can damarı olan öğretmenlerde stres kaynaklarının belirlenmesi, daha iyi bir eğitim ortamı oluşturabilmek
için şarttır. Stresli ortam, öğretmenin ve buna bağlı olarak da eğitim öğretim sürecinin etkililiğini azaltabilir. Uzmanların
stresle başa çıkmadaki en önemli yargısı şu cümle ile özetlenebilir: Amaç, stresten uzak bir yaşam sürdürmek değil, stres
ile etkin bir şekilde mücadele etmeyi öğrenmek olmalıdır. Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin stres kaynakları, etkileri ve
sonuçları ile stresle baş etme yöntemleri araştırılmaktadır. Ayrıca bu çalışma stres nedenleri ve stresle mücadele
yöntemlerinin demografik özelliklere göre farklı olup-olmadığını araştırmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmuştur. İlk bölüm
katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin 5 adet çoktan seçmeli sorularla ilgilidir. Bu bölümde demografik değişkenleri
ölçümlemek üzere her bir soru için nominal ve sıralama ölçeği kullanılmıştır. İkinci bölüm sınıf öğretmenlerinin örgütsel
stres kaynaklarına ilişkin tutumlarını ölçmek amacıyla 33 adet Likert tipi ölçeklendirilen ifadeyi içermektedir. Son bölüm
sınıf öğretmenlerinin stresle mücadele yöntemlerine ilişkin 12 adet Likert tipi ölçeklendirilen ifadeyi kapsamaktadır.
Araştırmaya Edirne İli Keşan İlçe Merkezi ve Köylerinde bulunan İlkokullardaki 161 sınıf öğretmeni katılmıştır. Elde
edilen veriler bir tablo halinde betimleyici istatistikler olarak verilmektedir (frekanslar, yüzdeler, ortalamalar ve standart
sapmalar). Ölçekler üzerinde Güvenirlik Analizleri yapılmış ve katsayılar hesaplanmıştır. Araştırmada ikili grupların
karşılaştırılmalarında bağımsız örneklemler için T-testi, üç ve daha fazla grupların karşılaştırılmalarında ise ANOVA
kullanılmıştır. Sınıf öğretmenleri açısından en çok stres yaratan nedenler arasında “maaşların yetersizliği”, “öğrencilerin
derse karşı ilgisizliği”, “yöneticilerin sert ve kırıcı davranışlar sergilemeleri” yer almaktadır. Buna karşın, sınıf
öğretmenleri stresle mücadelede sırasıyla en çok “sevdikleriyle vakit geçirmeyi, olayların iyi taraflarını aramayı, stres
yaratan durumlardan kaçınmayı’’ tercih etmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Stress, Örgütsel Stres Kaynakları, Stresle Başa Çıkma Yolları.

One of the most important reasons for stress is obviously working conditions and professional life. It is a fact that
occupations with strict rules cause more stress than other occupations. Hence, middle schools are the most stressful division
of educational system. It is necessary to determine the causes of stress of teachers since they are the mainstream of
educational system. Stressful environments effect teachers thus resulting the decrease of efficiency of education. The most
prominent judgment of researchers based on the subject can be summarized as; the aim is not to lead a life without stress
but to learn to overcome stress efficiently. In this paper, it was investigated the sources of stress, the effects and results of
stress and coping with stress for elementary school teachers. In addition, this study examines if these causes of stress and
dealing methods of teachers have differences by demographic characteristics.
Questionnaire was used as data gathering tool in current research. Questionnaire form consisted of three parts. The
first part was concluded 33 items five-points likert type ordinal scale to measure elemenray school teachers’attidudes
towards the causes of organizational stress sources. The second part of the questionnaire covered 12 items five-points likert
type ordinal scale to measure elemenray school teachers’attidudes towards the coping methods with stress. 161 elementary
school teachers in Keşan centrum district and villages of Edirne Province participated in the study. Findings obtained were
given in a table as descriptive statistics (frequencies, percentage, means, standart deviation). A reliability analysis were
calculated on the scaled items; the alpha reliability coefficient indicated a reliable measure.
Keywords: Teacher, Teacher Stress, Stress, Sources of Organizational Stress Overcoming Stress Ways of Coping
With Stress, Edirne/Keşan

GİRİŞ
Günümüzün sürekli değişim içinde bulunan ve çok aktif olan toplumunda, mesleki stres günlük dilde yaygın
olarak kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Mesleğinde yeni ya da deneyimli olsun, hemen hemen herkes iş
ortamında stresli durumlar yaşamaktadır. Bu olgu yakın zamanlarda eğitim sektöründe de kendini
göstermektedir. Eğitim sistemlerinin temel amacı, bireylerin içinde yaşadığı toplumun ve çağdaş dünyanın
uyumlu bir üyesi durumuna getirerek, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bireylerin, toplum ve
dünyadaki değişme ve gelişmelere uyum sağlayabilecek ve katkıda bulunabilecek bir şekilde yetiştirilmeleri
gerekir. Bu da, iyi bir eğitim sisteminin yanı sıra, nitelikli ve mesleki yeterliliklere sahip bir öğretmen kadrosu
ile sağlanmaktadır. Günümüzde “öğretmenlik mesleği, eğitim sektörü ile ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik,
bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve
1
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mesleki formasyonu gerektiren, profesyonel konumdaki bir uğraşı alanıdır (Hacıoğlu ve Alkan, 1997).
Öğretmenlik mesleği, eğitim sektörü ile ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara
sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve mesleki formasyonu gerektiren,
profesyonel bir uğraşı alanıdır. Bununla birlikte, öğretmenlik dünyanın birçok ülkesinde meslekler arasında
önemli düzeyde stres içeren bir iş olarak kabul edilmektedir. Öğretim ortamları, okulların en stresli alanıdır.
Eğitim ve öğretimin gerçekleştirildiği ortamlarda, sınıfın havasını bozarak strese yol açacak bir durum her
zaman vardır. Materyal eksikliği, yetersiz öğretim koşulları, kalabalık sınıflar, aşırı ders yükü, uzun çalışma
saatleri, değerlendirme, sınavlar, sınıf yönetimi, okul içi çatışmalar, sınıflarda istenmedik davranışlar, düşük
motivasyonlu öğrenciler, planlama ve yoğun ek görevler gibi durumlar öğretmenlik mesleğine yönelik stres
kaynaklarından bazılarıdır. Öğretmenler, çalışma saatlerinin yarısından fazlasını stres içinde geçirmektedirler
(Akçamete vd.2001). Dolayısıyla öğretmenler açısından stresin belirtilerini bilmek, nedenlerinin farkında olmak
ve stres ile baş etme yolları geliştirmek çok önemlidir. Ayrıca strese konu olan nedenlerin ve stresle mücadele
etmede başvurulan yöntemlerin öğretmenlerin demografik değişkenlerine göre nasıl farklılık gösterdiği de
araştırma konusunun belirlenmesinde etkili olmuştur. Bu noktadan hareketle, araştırmanın konusu öğretmenlerin
stres kaynakları ve baş etme yolları olarak belirlenmiştir.
Eğitim kurumlarının can damarı olan öğretmenlerde stres kaynaklarının belirlenmesi, daha iyi bir eğitim
ortamı oluşturabilmek için şarttır. Öğretmenlerin yaşadıkları stres düzeyi ve bu stresin doğurduğu sonuçlar her
geçen gün artmaktadır. Bu nedenle stresle mücadele edebilmek için veya stresi yönetmek için; stresin ne olduğu,
sebep ve sonuçlarının neler olabileceği ve stresle baş edebilmek için neler yapılması gerektiği açıkça
belirlenmelidir. Bu bağlamda bu araştırma, öğretmenlerin stres kaynaklarını ve stresle baş etme yollarının
belirlenmesi amacını taşımaktadır. Ayrıca araştırmada örgütsel stres kaynakları ve stresle mücadele yollarının
sınıf öğretmenlerinin demografik özelliklere göre farklılık gösterip-göstermediği incelenmektedir. Bunun yanı
sıra, öğretmenlerin stres düzeyini azaltmaya yönelik önlemler alınmasına katkıda bulunması ve eğitim
kuruluşlarında konu üzerinde yeni araştırmalar yapılmasına yol gösterme açısından önemli olduğu
düşünülmektedir.
Stres Kaynakları ve Öğretmen Stresi
Günümüzün sürekli değişim içinde bulunan ve çok aktif olan toplumunda, mesleki stres günlük dilde yaygın
olarak kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Mesleğinde yeni ya da deneyimli olsun, hemen hemen herkes, iş
ortamında, stresli durumlar yaşamaktadır. Bu olgu, yakın zamanlarda eğitim alanında önemli bir meslek
grubundan olan öğretmenler için daha çok geçerli olmaktadır. Dolayısıyla öğretmenler açısından stresin
belirtilerini bilmek, nedenlerinin farkında olmak ve stres ile baş etme yolları geliştirmek çok önemlidir.
Stres
İş stresi ve gerginlik olgusu çoğunlukla aynı anlamda kullanılmakla birlikte stres; “biyolojik, sosyal ya da
psikolojik bir sistem üzerindeki dışsal bir yük veya talep, gerginlik ise stresin sistem üzerinde yarattığı
bozulma” olarak tanımlanmaktadır (Tel vd. 2012). Yani, stres genelde dış etkenlere bağlı olarak oluşmakta ve
gerginliğe neden olarak sistemde bozulmalara yol açmaktadır.
Baltaş ve Baltaş’a (1999) göre stres, “organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve
zorlanması ile ortaya çıkan bir durumdur.” Yani kişinin istek ve ihtiyaçlarında bir engellenme ya da kendine
olan saygısında bir kayıp ya da tehdit söz konusudur. Aynı şekilde Losyk (2005) stresi “beden üzerine fiziksel
ve ruhsal olarak yük bindiren ve tepki uyandıran durum ve olaylara vücudun verdiği tepki” şeklinde
değerlendirmektedir. Bu tanımda da tehdit ve zorlanmalar karşısında birey, kendini korumak için bir tepki
zincirini eyleme geçirme özelliğine sahip olduğu anlatılmaktadır.
Cüceloğlu (1993) ise stresi, “bireyin, fiziksel ve sosyal çevreden gelen uyumsuz koşullar nedeniyle, bedensel
ve psikolojik sınırlarının ötesinde harcadığı gayret” olarak ele alarak; stresin olumsuz çevre koşullarına bağlı bir
olgu olduğunu ve gerek fizyolojik gerekse psikolojik sınırları aşan bir çaba olarak değerlendirmektedir. Tarhan
(2006) stresi hem fizyolojik hem de psikolojik sonuçları olan bir durum olarak tanımlamaktadır.
Stres üzerine yapılan tanımlar ve açıklamalar birleştirildiğinde bazı ortak özelliklerin ortaya çıktığı
gözlemlenmektedir. Buna göre;
 Stres organizmanın bir durumudur.
 Stres, birey ve çevre arasındaki etkileşim sonucunda oluşur.
 Streste bir tehdit söz konusudur ve bu tehdidin önemi algılanmalıdır.
 Stres, organizmanın tümünü etkiler.
 Dış ve iç etkenlere organizmanın verdiği bir tepkidir.
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 Stres, normalde ayarlanabilen bir tepki değildir.
Stresle İlişkili Kavramlar
Değişik biçimlerde tanımlanabilen stres kavramının çeşitli araştırmalarda ve günlük yaşamda sıklıkla benzer
kavramlarla karıştırıldığı görülmektedir. Stresle ilişkili olarak engellenme, çatışma, kaygı, tükenmişlik ve
depresyon gibi kavramlar stresin nedeni ya da sonucu olarak ele alınabilen kavramlardır.
Stresin Belirtileri
Stresin belirtileri çoğunlukla çelişik ve karmaşıktır. Her insanda belirtiler aynı değildir. Her aşamada
belirtiler gittikçe kötüleşebilmektedir. Ancak, bazen belli belirtiler azalır veya yok olur ve var olan başka stres
faktörleri bunların yerini alır. Baltaş ve Baltaş’a (1999) göre bireyin stres altında olduğunu gösteren temel
belirtiler şu şekilde değerlendirilmektedir:
Fiziksel Belirtiler
Stresin yol açtığı fiziksel belirtileri; kalp çarpıntısı, kan basıncının artması, kabızlık, kulak çınlaması, sırt
ağrısı, göğüs ağrısı, kas spazmı, kas gerilmesi, ellerin ve ayakların buz kesilmesi, deri hastalığı, ani kilo
değişmesi, kronik yorgunluk, uykusuzluk, baş ağrıları, el ve ayak parmaklarında hissizlik, cinsel isteksizlik
şeklinde sıralanabilir. Ayrıca diş gıcırdatma, el ve ayak parmaklarını aşırı oynatma, tırnak yeme, alkol ve sigara
tüketmede artış, hazımsızlık, alerjiler, başını devamlı öne eğme, ülser, aşırı terleme, boğazda ve ağızda kuruluk,
titreme, sinirsel tikler, sık sık idrar yapma, düzensiz aralıklarla yemek yeme, nefes kesikliği, baş dönmesi ve
bayılma, kekeleme, iştahta değişiklik, döküntü olması da stresin yol açtığı fiziksel belirtiler arasındadır (Baltaş
ve Baltaş, 1999).
Duygusal Belirtiler
Stresin ortaya çıkardığı fizyolojik etkilere karşı organizma, bazı duygusal tepkiler göstererek, stresle başa
çıkmaya çalışır. Herhangi bir uyarıcı, kişinin yaşam alanına müdahale olarak yorumlanırsa yaşanan duygu
genellikle kızgınlık ve öfkedir. Uyarıcıların ya da, denge durumundaki değişmelerin, bir kayıp olarak
yorumlandığı durumlarda yaşanan duygu, özellikle karamsarlık ve depresyondur. Bu duyguların kendileri de,
duygusal dengenin bozulmasına yol açtıklarından, kendileri de başlı başına bir stres kaynağı olmaktadır (Şahin,
1998).Stresin yarattığı duygusal belirtiler ise; asabilik, gerginlik, çabuk kızma, depresyon, duygusal patlamalar,
çabuk ağlama, kaygı, korku, özgüven azalması ya da güvensizlik hissi, ruhsal durumun hızlı ve sürekli
değişmesi, aşırı hassasiyet veya kolay kırılabilme, öfke patlamaları, saldırganlık ya da
Zihinsel Belirtiler
Zihinsel yapı, kalıtsal enerji ve bu enerjinin oluşturduğu içgüdülere dış dünyanın yanıt vermesi ile oluşur.
“İnsanların farklı kültürlerde büyümeleri, ve başlangıçta farklı kalıtıma sahip olmaları nedeni ile, zihin yapılarını
oluşturan kalıplar da birbirinden farklıdır. Ancak farklı zihinsel kalıplara sahip olan insan gelen uyaranları da
farklı yorumlar (Aydın, 2002)”. Başka bir anlatımla, gelen uyaranları tanımlayacak kalıplara sahip olmayan
birey, mevcut kalıplardan yola çıkarak kendine göre yorum yapar. Herkesin yoruma götüren kalıpları farklı
olduğu için yorumları da doğal olarak farklı olmaktadır.
Stresin zihinsel belirtileri de; karar vermede güçlük, konsantrasyon güçlüğü, bellek yitimi sıklığı,
düşüncelerin zihne hücum etmesi, can sıkıntısı, devamlı olumsuz bencilce konuşmalar yapma, hüküm vermede
güçlük çekme, kafa karışıklığı, karamsarlık, fobiler, intihar düşüncesi biçiminde ortaya çıkmaktadır.
Sosyal Belirtiler;
Stres, iş yerinde ve ailede birlikte olunan insanlarla ilişkileri ve iletişimi de etkilemektedir. “İlişkilerde
yaşanan çatışmalar ve sorunlar kısa bir süre sonra kronik stres kaynağına dönüşebilir ve yaşanan bu sorunlar
sonucunda stresin sosyal etkileri ortaya çıkabilmektedir (Ertekin, 1993).” Yani günlük yaşamda içerisinde
yaşanan her türlü çatışma ve farklı sorunlar stresin sosyal belirtilerini ortaya çıkarmaktadır. Bu etkiler ise;
insanlara karşı güvensizlik, randevulara gitmeme ya da çok kısa zaman kala iptal etme, aşırı savunmacı tutum,
insanlarda hata bulmaya çalışma ve sözle incitme, başkalarını suçlama, acı duyma ve gücenme, konuşmama,
diğer insanlardan soyutlanma, ben merkezli olma, yalnızlık, geriye çekilme, toleranslı olamama, insanlarla ilişki
kuramama, insanlara sıkıntı verme şeklindedir (Braham, 1994).
Stres Kaynakları
Strese neden olan her etken temelde bir stres kaynağıdır. Strese yönelik olarak yapılan araştırmaların
çoğunda stres kaynakları değişik şekillerde sınıflandırılmıştır. Buna göre stres oluşumunu etkileyen faktörler
fiziksel çevre koşulları, bireysel ve örgütsel stres kaynakları olarak değerlendirilebilir.

837

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

Fiziksel Çevre Koşulları
Çalışanın içinde bulunduğu iş ortamı ve onu etkileyen fiziksel koşullar, bireylerin stresle karşı karşıya
kalmalarına yol açan önemli faktörlerdendir. Bu koşulların en uygun düzeylere ulaşması çalışanın moral
yapısını etkileyebileceği gibi, örgütle bütünleşmesini de kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle aydınlatma, ısınma,
havalandırma, gürültü ve titreşim gibi fiziksel koşulların iş görenin çalışma temposu ve isteğini arttıracak
biçimde düzenlenmesi gerekmektedir (Sabuncuoğlu, 1987). Bireysel Faktörler; Kişilik, Yetenek , Kontrol
Odağı ,Yaşam Değişim Olayları
Örgütsel Faktörler
Her örgüt yapılan işe, kullandığı teknolojiye, çevresel koşullara, iş görenlerin eğilim ve deneyimlerine, örgüt
içi gruplaşmalara, örgütün yarattığı iklime ve diğer etkenlere göre stres kaynakları da geliştirebilmektedir
(Ertekin, 1993). Çalışma hayatı ile ilgili stres kaynakları, yöneticiler için sürekli sorun yaratırlar. Kaynaklar fark
edilmeyince, etkili bir şekilde yönetilememekte, bunun sonucunda da kronik stres kaynakları haline
dönüşmektedirler. Ücret Sistemi, Rollerdeki Belirsizlik ve Rol Çatışması, Sorumluluk, Yoğun İş Yükü, Katılım,
İletişim Eksikliği, Yönetim Tarzı, İş Güvenliği, Kişilerarası Çatışmalar, Psikolojik Taciz
Öğretmen Stresi
Öğretmen stresi; öğretmenlerde mesleklerinden dolayı öfke, tansiyon, hayal kırıklığı, kaygı, depresyon ve
sinirlilik gibi hoş olmayan duygu deneyimlerinin yaşanması şeklinde tanımlanmaktadır (Balcı, 2000). Stresin
uzun zaman sürmesi durumu zihinsel ve duygusal bir bitkinlik durumunun ortaya çıkmasına, yani tükenmişliğe
neden olmaktadır. Bu stres, iş performansını olumsuz olarak etkilediği için okullarda da bir sorun olarak ortaya
çıkmaktadır.
Stresli ortam, öğretmenin ve buna bağlı olarak da eğitim öğretim sürecinin etkililiğini azaltabilir. Öğretmen
ve öğretim süreci arasındaki organik bağ, stresli bir ortamda çalışan bir öğretmenin verimsizliğinin yarattığı
sonuçların öğrencilere, diğer örgütlere ve giderek tüm topluma yansımasına neden olabilir (Başar, 1999).
Stres çoğu öğretmen için bir yaşam tarzı haline gelebilmektedir. Ancak mesleki stres özellikle kimyasal
tepkiyi tetiklediği zaman önemli psikolojik ve buna bağlı fiziksel zararlara neden olabilir. Psikolojik olarak ani
sinirler, depresyon nöbetleri, sürekli gerilim hali, kaygı, zihin karışıklığı, kararsızlık ve devamlı üzüntü şeklinde
kendini gösterir (Güney, 2006). Bunun yanı sıra, ciddi stresin panik ataklara, kalıcı duygu yetersizliklerine
neden olduğu da ifade edilmektedir. Stresin uzun süre yaşanması hali ise kronik durumlara, baskı birikimlerinin
ve işteki stresin sonucundan kaynaklanan fiziksel, duygusal ve zihinsel bitkinliğe yani tükenmeye kadar
gitmektedir.
Okulla ilgili olan stresler, öğretmeni, öğretim yöntemini ve bu süreci kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, zayıf
psikolojik iklim, etkisiz liderlik, alt yapı eksikliği, programların karmaşık olması, yöneticilerin destek eksikliği
bu nedenlerden bazılarıdır. Öğretmenlerin oldukça sık yer değiştirmeleri, küçük okullardan büyük okullara
geçiş, ikili ve normal eğitim yapan okullar arasındaki farklar gibi sorunlar da öğretmenleri sorunlarla karşı
karşıya getirir (Başaran, 2006).
Öğretmenlerin yüz yüze geldikleri temel stres kaynakları şu şekilde ele alınmaktadır;
Öğrencilerdeki motivasyon eksikliği, Disiplin sağlama, Zaman baskısı ve iş yükü, Değişikliklerle başa çıkma,
Başkaları tarafından değerlendirilmek, Meslektaşlarıyla uğraşmak, Özsaygı ve statü, İdare ve yönetim, Rol
çatışması ve belirsizlik, Yetersiz çalışma koşulları.
Bunların yanı sıra, zaman yönetimi, sık sık zaman sınırlaması ve aşırı iş yükü, mesleki sıkıntı, disiplin ve
motivasyon, mesleki yatırım ve düşük düzeyli mesleki işbirliği öğretmenler için kaydedilen stres
kaynaklarındandır.
Öğretmenler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre öğretmenlerin en çok etkilendikleri stres kaynakları
(Ertekin, 1993);
Yönetsel destek, Meslekten kaynaklanan sıkıntılar, Mali açıdan güvenlik içinde olmama, Öğrenci
disiplinine ilişkin sorunlardır.
Görevden kaynaklanan stres kaynakları ise; (Aydın, 2008) ;Yetkilerin yetersiz olması, Çalışmaların
karşılığının alınamaması, Aşırı ders yükü, İstenen başarı düzeyine ulaşılamaması, İş arkadaşlarıyla geçimsizlik,
Öğretmenler arasındaki dedikodu, Öğretmenler arasındaki siyasi gruplaşma.
Stresle Baş etme Yolları
Ürktüğümüz, öfkelendiğimiz, endişelendiğimiz zamanlarda vücudumuz birtakım kimyevi maddeler
salgılayarak bizi rahatsız eden güçlüklere karşı bünyemizi hazırlar. Bu kimyevi maddeler vücutta az veya çok
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salgılanırsa zararlı olabilir. İnsan bütünüyle stresin ya da gerilimin olmadığı bir ortamda yaşayamaz. Bu hem
imkânsızdır hem de fonksiyonlarımızı yerine getirmek için bir miktar stres duymak gerekir. Ancak artan stres,
kişinin performansını daha fazla yükseltemeyecek seviyeye ulaştığında sınıra gelinmiş demektir. Yorgunluk
noktası kişiden kişiye farklılık gösterebilir ama herkeste vardır.
Stresle Baş Etmede Bireysel Stratejiler
Stresle başa çıkmada kullanılan yöntemlerden birincisi bireysel stratejilerdir. Stresin merkezi, temel olarak
bireyin algılamalarının ve deneyimlerinin sonucunda ona yükledikleri anlamlarda gizlidir. Bireyin strese olan
bakışı onu yorumlaması ve onu kendi içinde değerlendirmesi stresin azalmasına veya artmasına neden
olmaktadır. Stresin genellikle birey kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Her bireyin strese verdiği tepkiler farklılık
göstermektedir. Benzer ortamlarda bulunan bireyler arasında bile strese verilen tepkiler çok farklıdır. Bazı
insanlar aynı çalışma koşullarından ve iş ilişkilerinden rahatsız olurken bazı bireyler bu ortamı motive edici
olarak algılayabilir (Cüceloğlu, 2008). Her bireyin strese karşı verdiği tepkiler farklılık gösterirken, bireylerin
stresle başa çıkma yöntemleri de farklılık göstermektedir. Stresle başa çıkma yöntemleri olarak bu bölümde;
savunma mekanizmaları, meditasyon ve gevşeme, biyolojik geribildirim, dua ve ibadet, pozitif düşünme,
beslenme, toplumsal destek ile sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılma ele alınacaktır. Savunma
Mekanizmaları, Meditasyon ve Gevşeme, Biyolojik Geribildirim, Dua ve İbadet, Pozitif Düşünme, Beslenme,
Sosyal Destek, Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklere Katılma,Zaman Yönetimi,Etkin İletişim
Stresle Baş Etmede Örgütsel Stratejiler
Örgütsel stres, insanların iş yerlerinde ve işlerini yerine getirirken karşılaştıkları her türlü gerilim, endişe,
korku, kaygı ve huzursuzluktur (Barutçugil, 2004). Örgütsel stresin tüm bu olumsuzlarını gidermek ve
çalışanların stresten daha uzak ve verimli çalışmalarını sağlayabilmek için, örgütlerin bir takım yönetsel
düzenlemelere gitmesi gerekmektedir.
Özellikle stresle ilgili hastalıkların her geçen gün daha fazla artması, stresin işte verimliliği düşürmesi, hata
ve kazaları arttırması ve sonuç olarak daha çok masrafa yol açması örgütlerin stres yönetimiyle ilgili
düzenlemelere gitmesini zorunlu kılmaktadır (Yöndem, 2006). Stres kişinin verimliliğini, etkinliğini, kişisel
sağlığını ve iş kalitesini etkileyen fiziksel ve zihinsel bir durum olduğundan, iş stresine uğrayanlarda iş
hayatının kalitesi ve iş tatmini düşmektedir. Stresin zararlı ve maliyetli sonuçları organizasyonlarda stres
faktörlerinin sınırlandırılması için, gerekli stratejilerin belirlenmesini gerektirmektedir. Katılımlı Yöntem,
Fiziksel Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi, Meslek ve Stres Danışmanlığı, Amaçları Belirleme, Çalışanların
Rollerinin Yeniden Tanımlanması, İşi Yapılandırma ,Aşırı İş Yükünün Ortadan Kaldırılması,Stres Yönetimi
Eğitimi
Stresin Sonuçları
İş stresinin hem olumlu hem de olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Stresin olumlu yani yapıcı yönü bireyleri
ve işletmeleri olumlu etkilemektedir. Düşük düzeyden ılımlı bir düzeye kadar olan stres yapıcı ve enerji verici
bir etki yapmaktadır. Aşırı derecedeki stres ise, bireyin bedensel ve zihinsel sistemine yüklenmekte onların
işlemez hale gelmesine neden olmaktadır Stres insanlarda zaman içinde süresi ve miktarına bağlı olarak belli
sonuçlara neden olmaktadır. Bu sonuçlar, bireysel ve örgütsel olarak değerlendirilmektedir.
Bireysel Sonuçlar
Organizmanın farklı nedenlerden dolayı normal dengesinin bozulması durumunda, savunma
mekanizmalarının harekete geçerek yeniden denge halini sağlamaya çalıştığı, daha önce belirtilmiştir. Bireyi
zorlayarak fiziksel ve ruhsal açıdan zarar verici olan stresörler ile bireyin bu etkenlere gösterdiği tepkiler
arasında bir dizi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bütün bu sonuçlar bireysel açıdan genel olarak fizyolojik,
psikolojik ve davranışsal sonuçlar olarak üç ana grupta toplamak mümkündür.
Fiziksel sonuçlar: Tansiyon yükselmesi, sindirim bozukluğu, nefes darlığı, baş ağrısı, yorgunluk gibi
belirtiler,
Davranışsal Belirtiler: Uykusuzluk, uyuma isteği, iştahsızlık veya yemede artış, konuşma güçlüğü, sigara ve
alkol kullanımı gibi belirtiler,
Psikolojik Belirtiler: Gerginlik, geçimsizlik, sürekli kaygı, yetersizlik duygusu, yersiz telaş ve hayal kırıklığı
gibi belirtiler olarak sınıflandırılabilir.
Örgütsel Sonuçlar
Stresin kurumlarda faaliyet ve verimliliği azaltan ve önemli maddi kayıplara neden olan etkilerinin çok
boyutlu olduğu görülmektedir. Bu çerçevede örgütsel ortamdaki soğukluktan, işgücü devrinin yükselmesine,
mal ve hizmetlerin kalitesinin azalmasından iş kazalarındaki artışa kadar geniş bir alana yayılan örgütsel stres
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sonuçlarından söz etmek mümkündür. Örgüt psikologlarının stres etmenleri ve sonuçları üzerinde giderek daha
fazla durmalarının başlıca iki nedeni vardır. Biri stresle ilgili hastalıkların her geçen gün daha yaygınlaşması,
diğeri ise stresin verimliliği düşüren ve kazaları arttıran bir etken olmasıdır. Buna göre stresin örgüt üzerindeki
etkileri şu şekilde sıralanabilir (Tutar, 2007):
 Stres, çalışanların verimliliklerini özellikle zihinsel ve duygusal yeteneklerini ortaya koymalarını
olumsuz yönde etkiler.
 Stres, işgücü devir hızının ve işe devamsızlığın en önemli nedenidir. Birey, çalıştığı ortamda iş doyumu
sağlayamaması durumunda, öncelikle işe devamsızlık, sonra da işten ayrılma gibi bir yol seçebilir. Bu durumda
nitelikli eleman ve verimlilik kaybına neden olmaktadır,
 Stres örgütte bireysel çatışma ve gruplar arası çatışmaya neden olmaktadır. Bu nedenle örgütte
performans düşüklüğü görülmektedir.
YÖNTEM
Bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli geçmişte ya da halen var olan bir durumu var
olduğu biçimiyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da
nesne, kendi koşulları içerisinde olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2005: 77). Çalışmada Keşan
ilçesinde ve köylerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin stres kaynakları ve
stresle baş etme yolları olduğu gibi kendi şartları içinde betimlenmektedir. Bu çalışmada nicel veriler anket
yöntemiyle toplanmıştır.
Bu çalışmada şu temel sorulara yanıt aranmaktadır:
1- Edirne/Keşan ilçe merkezi ve köylerindeki ilkokullarda görevli Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Stres
Kaynaklarına ilişkin tutumları ne düzeydedir?
2. Sınıf Öğretmenlerinin Stresle Mücadele Yollarına ilişkin tutumları hangi düzeydedir?
Araştırmanın evreni 2013-2014 eğitim öğretim yılında Edirne ili Keşan ilçe ve köylerinde MEB’e bağlı
okullarda görev yapan Sınıf Öğretmenleri oluşturmaktadır. Evreni oluşturan Keşan ilçesinde 20 ilkokul vardır.
Bu ilkokullarda görev yapan 214 sınıf öğretmeni bulunmaktadır.
Araştırmada örneklem seçilmemiş, Tam sayım yoluyla evrene ulaşılmaya çalışılmıştır.Anketler toplam 17
ilkokulda 165 öğretmene dağıtılmış olup; 161 anket formu değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada Figen
Doğan (Yıldırım) (2008) çalışmasında kullandığı ölçekten yararlanılmıştır. Ankette öğretmenlerin Stres
Kaynakları hakkındaki görüş ve tutumlarını belirlemek üzere 33 ifadeden oluşan Likert tipi sorular yer
almaktadır. Bu bölümdeki ifadeler “1=Hiç, 2= Az, 3=Orta, 4=Çok, 5= Pek Çok” şeklinde puanlanmıştır.
Anketin diğer bölümünde ise Stresle Başa Çıkma Yollarına ilişkin yine 12 ifadeden oluşan Likert tipi sorulara
yer verilmiştir. Bu son bölümde ise kullanılan ifadeler “1=Asla 2=Nadiren, 3=Bazen, 4=Çoğu zaman, 5=Her
zaman” şeklinde puanlanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalamalar esas alınmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Katılımcıların örgütsel stres kaynaklarına ilişkin bulgular Tablo da özet olarak verilmektedir.
Katılım Düzeyi

Sıra
İfadeler

s.s
Çok

Pek
Çok

f

5

14

46

66

30

%

3,1

8,7

28,6

41,0

18,6

f

3

14

38

62

44

%

1,9

8,7

23,6

38,5

27,3

f

5

13

44

57

42

%

3,1

8,1

27,3

35,4

26,1

f

2

17

33

70

39

%

1,2

43,5

24,2

1

2

3

4

Az

Hiç

Orta

No

Sınıfların kalabalıklığı

Sınıfların temiz olmaması

Sınıfların iyi ısınmaması

Sınıflardaki araç ve gereçlerin yetersizliği

840

10,6

20,5

Ort.

3,63

,98

3,80

,99

3,73

1,03

3,78

,97
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5

6

7

8

9

f

2

16

67

54

22

%

1,2

9,9

41,6

33,5

13,7

f

7

22

35

52

45

%

4,3

13,7

21,7

32,3

28,0

f

18

19

39

50

35

%

11,2

11,8

24,2

31,1

31,1

f

9

12

28

59

53

%

5,6

7,5

17,4

36,6

32,9

f

36

42

34

24

25

%

22,4

26,1

21,1

14,9

15,5

f

19

12

29

48

53

%

11,8

7,5

18,0

29,8

32,9

f

11

12

33

58

47

%

6,8

7,5

20,5

36,0

29,2

f

12

13

23

44

69

%

7,5

8,1

14,3

f

13

20

26

%

8,1

12,4

f

12

23

%

7,5

f

6

%

3,7

f

5

%

3,1

f

3

%

1,9

5,0

20,5

31,1

f

13

22

45

41

40

%

8,1

13,7

28,0

25,5

24,8

f

14

28

39

36

44

Okul içi sosyokültürel etkinliklerin sınırlılığı

Müfettişlerin olumsuz eleştiriler yapmaları

Okulda nöbet saatlerinin dağılımındaki eşitsizlikler

Okulda eğitim ve öğretim dışı iş yükünün fazlalığı

Okulda farklı siyasi düşünce ve görüşler nedeniyle
sıkıntılar yaşanması

10 Yöneticilerin öğretmenlere eşit davranmamaları

11 Yöneticilerin sorunlara karşı ilgisiz davranmaları

Yöneticilerin sert ve kırıcı davranışlar sergilemeleri
12

13

14

15

16

Yöneticilerin
yapmamaları

öğretmenlere

yeterli

bilgilendirme

Yöneticilerin öğretmenlerin işine karışmaları

Okul ile ilgili kararlar alınırken öğretmenlere
görüşlerinin sorulmaması

Öğretmenlik mesleğinin statüsünün düşük olması

14,3
17
10,6
13
8,1
8

27,3
55

29,2

36

44

46

22,4

27,3

28,6

36

60

42

37,3

26,1

21,1
33

53
32,9

34,8

50

67

20

Ders saatinin fazla olması nedeniyle öğretmenin
kendine zaman ayıramaması

%

8,7

17,4

24,2

22,4

27,3

f

16

28

42

41

34

%

9,9

17,4

26,1

25,5

21,1

841

3,40

1,26

3,83

1,13

2,75

1,36

3,64

1,32

3,73

1,16

3,90

1,25

3,63

1,24

3,55

1,24

3,71

1,08

3,88

1,07

4,05

,99

3,45

1,22

3,42

1,29

3,30

1,26

41,6

18 Öğretmen sendikalarının yetersiz olması

Öğretmenlere yönelik lojman ve sosyal tesis
olanaklarının azlığı

1,15

56

17 Öğretmenlik mesleğinde maaşın yetersiz olması

19

3,65

47

34,2

34

,89

42,9

16,1

22,4

3,48
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21

İlköğretim programında yapılan değişikliklerin
yarattığı problemler

f

5

16

33

48

59

%

3,1

9,9

20,5

29,8

36,6

f

12

17

64

43

25

%

7,5

10,6

39,8

26,7

15,5

f

19

27

33

48

34

%

11,8

16,8

20,5

29,8

21,1

f

24

24

36

39

38

%

14,9

14,9

22,4

24,2

23,6

f

22

35

49

32

23

%

13,7

21,7

30,4

f

6

20

37

54

44

%

3,7

12,4

23,0

33,5

27,3

f

5

16

30

62

48

%

3,1

9,9

18,6

38,5

29,8

f

4

9

34

63

51

%

2,5

5,6

21,1

39,1

31,7

22 Öğretmenler arasında işbirliğinin yetersiz olması

23 Öğretmenler arasında dedikodu yapılması

24 Öğretmenler arasında geçimsizlik olması

25 Öğretmenler arasında rekabet olması

26

Öğrencilerin sınıfa araç-gereç açısından hazırlıksız
gelmeleri

19,9

28 Öğrencilerin derse karşı ilgisiz ve isteksiz olmaları

f

6

15

45

55

40

%

3,7

9,3

28,0

34,2

24,8

f

4

18

26

60

53

%

2,5

11,2

16,1

37,3

32,9

f

10

28

34

49

40

%

6,2

17,4

21,1

30,4

24,8

f

15

18

34

42

52

%

9,3

11,2

21,1

26,1

32,3

f

15

17

25

48

56

%

9,3

10,6

15,5

29,8

34,8

29 Öğrenciler arası bireysel farklılıkların fazla olması

30 Velilerin, çocuklarının eğitimleri ile ilgilenmemeleri

31 Velilerin, çocuklarının ödevlerini yapmaları

Velilerin, çocuklarının başarısızlığından öğretmeni
sorumlu tutmaları

1,11

3,32

1,09

3,31

1,30

3,26

1,36

2,99

1,24

3,68

1,11

3,81

1,06

3,91

,98

3,67

1,06

3,86

1,07

3,50

1,21

3,60

1,29

3,70

1,29

14,3

27 Öğrencilerin disiplin kurallarına uymamaları

32

3,86

33 Velilerin öğretmenin işine karışmaları

Sınıf Öğretmenleri için Örgütsel Stres Kaynaklarına ilişkin ifadelerin ortalamalarına bakıldığında şunlar
dikkati çekmektedir:
 Öğretmenlik mesleğinde maaşın yetersiz olması ( =4,05),17.madde
 Öğrencilerin derse karşı ilgisiz ve isteksiz olmaları ( =3,91),18.madde
 Yöneticilerin sert ve kırıcı davranışlar sergilemeleri ( =3,90),12.madde
 Öğretmenlik mesleğinin statüsünün düşük olması ( =3,88),16.madde
 İlköğretim programında yapılan değişikliklerin yarattığı problemler ( =3,86),21.madde.
 Velilerin, çocuklarının eğitimleri ile ilgilenmemeleri ( =3,86),30.madde
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 Okulda eğitim ve öğretim dışı iş yükünün fazlalığı

( =3,83),8.madde

 Öğrencilerin disiplin kurallarına uymamaları ( =3,81),27.madde
 Sınıfların temiz olmaması ( =3,80),2.madde
 Sınıflardaki araç ve gereçlerin yetersizliği ( =3,78),4.madde
 Yöneticilerin sorunlara karşı ilgisiz davranmaları ( =3,73),11.madde
 Sınıfların iyi ısınmaması ( =3,73),3.madde
En düşük stres kaynakları sırasıyla;
 Okulda farklı siyasi düşünce ve görüşler nedeniyle sıkıntılar yaşanması ( =2,75),9.madde
 Öğretmenler arasında rekabet olması( =2,99), 25.madde.
Tablo’dan anlaşılacağı gibi sınıf öğretmenleri görev yaptıkları ilkokullarda çeşitli konulara ilişkin stres
yaşamaktadırlar. Yukarıdaki bulgular Yıldırım’ın (2008) çalışmasında ortaya çıkan bulgularla örtüşmektedir.
Araştırmaya göre öğretmenlerde en az strese neden olan konu “Okulda farklı siyasi düşünce ve görüşler
nedeniyle sıkıntılar yaşanması” olmuştur. Bu araştırmada da öğretmenlerin en az stres yaşadığı konu “Okulda
farklı siyasi düşünce ve görüşler nedeniyle sıkıntılar yaşanması” ( =2,75) olduğu dikkati çekmektedir.
Stresle Baş Etme Yollarına İlişkin Betimsel İstatistikler (n=161)
Katılım Düzeyi

Sıra
İfadeler

s.s

2

Stresli olduğum durumlarda stresimle baş etmek için
ortam yaratırım.

4

14

50

67

26

%

2,5

8,7

31,1

41,6

16,1

Strese sebep olan şeyleri hatırlatan
durumlardan kaçınırım.

f

5

10

34

89

23

%

3,1

6,2

21,1

55,3

14,3

Stresimle baş edebilmek için kendimle

f

2

14

39

75

31

3

%

1,2

8,7

24,2

46,6

19,3

f

2

7

43

72

37

%

1,2

4,3

26,7

44,7

23,0

f

23

44

52

32

10

%

14,3

27,3

32,3

19,9

6,2

f

52

33

53

13

10

%

32,3

20,5

32,9

8,1

6,2

B

HZ

1

N

f

A

ÇZ

No

olumlu diyaloglarda bulunurum.

Ort.

3,60

,94

3,71

,89

3,73

,91

3,83

,87

2,76

1,11

2,35

1,19

3,35

1,04

2,09

1,07

(Olayların iyi taraflarını ararım.)

4

5

6

7

Stresli olduğum durumlarda sevdiklerimle vakit
geçiririm.

Stresli olduğum durumlarda spor yaparım.

Stresli olduğum durumlarda ibadet ederim

Stresli olduğum durumlarda zamanımı daha iyi
kullanabilmek için yapmak istediğim bir işi önceden
planlarım.

f

9

22

53

57

20

%

5,6

13,7

32,9

35,4

12,4

Stresimle baş edebilmek için uzman

f

59

50

34

14

4

kişilerden yardım alırım.

%

36,6

31,1

21,1

8,7

2,5

8
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10

f

4

17

52

60

28

%

2,5

10,6

32,3

37,3

17,4

Stresimle baş edebilmek için çeşitli

f

35

30

51

31

14

gevşeme yöntemlerini kullanırım (meditasyon, yoga,
kas gevşetme, derin nefes egzersizleri vb.)

%

21,7

18,6

31,7

19,3

8,7

Stresli olduğum durumlarda hobilerimle

f

4

15

55

63

24

uğraşırım.

%

2,5

9,3

34,2

39,1

14,9

Stresimle baş edebilmek için stres yaratan kişiyle
yüzleşirim.

f

10

30

61

40

20

%

6,2

18,6

37,9

24,8

12,4

Stresimle baş edebilmek için stres yaratan durumu
güvendiğim kişilerle paylaşırım.

11

12

3,56

,97

2,74

1,24

3,54

,94

3,18

1,07

Tabloya göre ankete katılan Sınıf Öğretmenleri için Stresle Baş Etmede Yollarına ilişkin ifadelerin
ortalamalarına bakıldığında şunlar dikkati çekmektedir:
Stresli olduğum durumlarda sevdiklerimle vakit geçiririm ( =3,83),4.madde
Stresimle baş edebilmek için kendimle olumlu diyaloglarda bulunurum (Olayların iyi taraflarını ararım.) (
=3,73),3.madde
Strese sebep olan şeyleri hatırlatan durumlardan kaçınırım ( =3,71),2.madde
Yukarıdaki bulguların Yıldırım’ın (2008) çalışmasında ortaya çıkan bulgularla örtüştüğü görülmektedir.
Araştırmada en az başvurulan stresle başa çıkma yöntemleri ise şunlardır:
Stresimle baş edebilmek için çeşitli gevşeme yöntemlerini kullanırım (meditasyon, yoga, kas gevşetme, derin
nefes egzersizleri vb.) ( =2,74),10.madde
Stresli olduğum durumlarda ibadet ederim ( =2,35),6.madde
Stresimle baş edebilmek için uzman kişilerden yardım alırım. ( =2,09),8.madde
Yıldırım’a (2008) göre sınıf öğretmenlerinin en az kullandıkları baş etme yolu “uzman kişilerden yardım alma”
ve “gevşeme yöntemlerini kullanmadır. Bu çalışmada da aynı bulgulara rastlanmıştır
SONUÇLAR
Sınıf öğretmenleri sırasıyla en çok “maaşların yetersizliği “öğrencilerin derse karşı ilgisizliği”“yöneticilerin
sert ve kırıcı davranışlar sergilemeleri”,“öğretmenlik mesleği statüsünün düşük olması”,“ilköğretim
programında yapılan değişikliklerin yarattığı problemler”, “velilerin, çocuklarının eğitimleri ile
ilgilenmemeleri”, “okulda eğitim ve öğretim dışı iş yükünün fazlalığı”, “öğrencilerin disiplin kurallarına
uymamaları”, “sınıfların temiz olmaması” “sınıflardaki araç ve gereçlerin yetersizliği”, “yöneticilerin sorunlara
karşı ilgisiz davranmaları”, “sınıfların iyi ısınmaması” gibi nedenlerle stres yaşamaktadırlar.
 Araştırmada katılımcı öğretmenlerin özellikle sınıfların kalabalık oluşunun önemli derecede stres
kaynağı oluşturduğunu ifade ettikleri gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra, sınıfların temiz olmaması, iyi
ısınmaması, sınıflarda araç ve gereçlerin yetersizliği yargıları büyük oranda stres kaynağı olmaktadır. Okul içi
sosyo-kültürel etkinliklerin sınırlılıkları ise orta düzeyde bir katılımla stres yaratmaktadır. Okulun fiziki
unsurlarının yetersiz oluşunun öğretmenler açısından oldukça büyük bir stres kaynağı oluşturduğu
gözlemlenmektedir.
 Müfettişlerin olumsuz eleştirilerinin de stres unsuru olmasının yanı sıra, okulda nöbet saatlerinin
dağılımındaki eşitsizlikler ve eğitim-öğretim dışı iş yükünün fazlalığı da katılımcılar açısından strese yol
açmaktadır. Okulda farklı siyasi düşünce ve görüşler nedeniyle sıkıntıların yaşanmadığı gözlemlenirken,
yöneticilerin sorunlara karşı ilgisiz davranmalarının, sert ve kırıcı davranışlar sergilemeleri ve kendilerine yeterli
bilgi vermemeleri ve okula yönelik kararlarda kendi görüşlerine başvurulmaması yargıları da öğretmenlerin bu
konularda stres yarattığını göstermektedir.
 Katılımcılara göre, öğretmenlik mesleğinin statüsünün düşük olmasının yanı sıra maaşların yetersizliğini
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de ifade etmektedirler. Bununla birlikte öğretmen sendikalarının yetersiz oluşu ve öğretmenlere verilen lojman
ve sosyal tesis olanaklarının azlığına yönelik olarak verilen cevaplarda anlamlı bir fark görülmemektedir.
İlköğretim programında yapılan değişikliklerin yarattığı sorunların da öğretmen stresinde oldukça büyük
etkisinin olduğu gözlemlenmektedir. Öğretmenler arasında işbirliğinin yetersiz oluşunun ve meslektaş arasında
dedikoduların varlığının anlamlı bir fark oluşturmadığı belirlenmiştir. Aynı durum öğretmenler arasındaki
geçimsizlik ve rekabet hususlarında da görüldüğü, bu yargıların genelde orta düzeyde kaldığı cevaplara
yansımaktadır. Diğer taraftan öğrencilerin sınıfa araç-gereç açısından hazırlıksız gelmeleri, disiplin kurallarına
uymamaları, derse karşı ilgisiz ve isteksiz olmaları öğretmenlerde stres kaynağı oluşturmaktadır.
 Katılımcılara göre öğrenciler arasında bireysel farklılıkların fazla olması ve velilerin çocuklarının
eğitimleri ile ilgilenmemeleri de öğretmenlerin olumsuz yargılarına neden olmaktadır. Aynı zamanda velilerin,
çocuklarının ödevlerini yapmaları ve genelde çocuklarının başarısızlığından öğretmeni sorumlu tutmaları,
öğretmenin işine karışmaları da strese yol açmaktadır.
 Sınıf öğretmenleri stresle mücadelede sırasıyla en çok “sevdikleriyle vakit geçirmeyi, olayların iyi
taraflarını aramayı, stres yaratan durumlardan kaçınmayı tercih etmektedirler.
 Öğretmenler stresle baş etmede bir yol olarak çoğunlukla ortam yarattıklarını ifade etmektedirler. Bunun
yanı sıra, strese neden olan şeyleri hatırlatan durumlardan kaçınmakta, olayların iyi taraflarını aramakta ve
sevdikleriyle vakit geçirmektedirler. Verilen cevaplardan öğretmenlerin fazla spor yapma alışkanlıkları
olmadıkları ve stresli oldukları zamanlara ibadete fazla yönelmedikleri de gözlemlenmektedir. Stresle baş etme
yöntemi olarak zamanlarını iyi kullanabilmek için çoğunlukla önceden planlama yaptıkları görülmektedir.
Stresle baş edebilmek için uzman kişilerden yardım almadıklarını belirten katılımcılar, bunun için güvendikleri
kişileri tercih etmektedirler. Meditasyon, yoga, kas gevşetme ve derin nefes egzersizleri gibi çeşitli gevşeme
yöntemlerini kullanmayan öğretmenler çoğunlukla kendi hobileriyle uğraşmaktadırlar. Diğer taraftan stresle baş
edebilmek için stres yaratan kişiyle bazen ya da seyrek olarak yüzleşmeyi seçmektedirler.
Öneriler;
 Öğretmenlerin yaşadıkları stres düzeyi ve bu stresin doğurduğu sonuçlar her geçen gün artmaktadır. Bu
nedenle stresle mücadele edebilmek için veya stresi yönetmek için; stresin ne olduğu, sebep ve sonuçlarının
neler olabileceği ve stresle baş edebilmek için neler yapılması gerektiği açıkça belirlenmelidir.
 Stresle yani zorlamayla baş etmek, zorlamayı azaltmak ya da tamamen yok etmek için insanların yeni
davranış kalıplarını kazanması, öğrenmesi ve benimsenmesi gerekmektedir.
 Bireyler zorlamadan kaçacak veya zorlamayla mücadele edecek davranış kalıplarını öğrenerek
benimsemeli ve kullanabilmelidir.
 Bu araştırmada öğretmenlerin meditasyon, yoga gibi rahatlatıcı, gevşemeye yol açan yöntemlere ya da
bir uzmana başvurmadıkları ve strese neden olan şeyleri hatırlatan durumlardan kaçındıkları belirlenmiştir.
Bunun yanı sıra zamanı iyi kullanabilmek ve stresi önleyebilmek için planlama yoluna başvurdukları
belirlenmiştir. Bireysel baş etme yöntemi olarak pozitif düşünme de önem kazanmakta ve kendilerini
rahatlatmak için ortam yaratmaktadırlar. Kişiler, kurumlar, sorun oluştuktan sonra değil, daha en başında
önleyici hizmet verme yoluyla stresle mücadelesini yapmak zorundadır. Bu nedenle, sorun oluşturan kaynağın
strese, oluşan stresin de yeni stres etkenlerine neden olduğu kısır döngü yerine, alınacak birtakım önleyici
tedbirlerle stres oluşumunun önlenmesi ya da zararlı etkilerinin en düşük düzeyde tutulması sağlanabilir.
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PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN
ÖZ YETERLİK İNANÇLARI
THE SELF-EFFİCACY BELİEFS OF TEACHİNG TRAINING CERTIFICATE PROGRAM
STUDENTS TOWARDS TEACHING AS A PROFESSION
Nuri Akgün1, Tuncay Özdemir2, Mahmut Remzi Soysal3, Sümeyra Dilek Uylas4
Özet
Bu araştırmanın amacı; pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlik inançlarının ne
düzeyde olduğunu belirlemek ve öz yeterlik inançlarının; yaş, cinsiyet, mezun olunan bölüm değişkenleri açısından anlamlı
bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu amaçlar doğrultusunda araştırma, 2012-2013 öğretim yılında Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim 350 pedagojik formasyon öğrencisi üzerinde yürütülmüştür.
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri, Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy tarafından 2001’de
geliştirilen, Türkçeye uyarlaması Çapa ve arkadaşları (2005) tarafından yapılan “Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği” ile
araştırmacılar tarafından geliştirilen“Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde,
aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklemler için t testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis testi gibi
betimsel istatistiksel işlemler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin öğretmenlik
mesleğine ilişkin öz yeterlik inançlarının “çok az yeterli” düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Pedagojik formasyon
grubu öğrencilerinin cinsiyet, yaş ve mezun oldukları bölüm değişkenlerine göre öğrenci katılımına, öğretimsel stratejilere
ve sınıf yönetimine ilişkin öz yeterlik inanç düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Öz yeterlik inancı, Pedagojik formasyon, Öğretmenlik mesleği
Abstract
The purpose of this study is to determine the level of self-efficacy towards teaching as a profession and whether the selfefficacy shows any differences in terms of age, gender and graduation programs of teaching training certificate program
students. This study was conducted with 350 students enrolled in teacher training certificate program in Abant İzzet Baysal
University, Faculty of Education during 2012-2013 academic years. The scanning model was used in the study. The data
was collected through “Teacher Self-Efficacy Scale” developed by Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy in 2001, adapted
by Capa et. all in 2005 and “Personal Information Form” developed by researchers. In the analysis of the data frequency,
percentages, GPA, standard deviation, t-test for independent samples, one way analysis of variance and descriptive
statistical operations like Kruskal Wallis Test. The result of the study shows that the self-efficacy beliefs of teacher training
certificate program students is “not adequate”. Also it is found out that there is no meaningful difference in their beliefs
towards student participation, teaching strategies and classroom management in terms of age, gender and graduation
programs variables.
Keywords: Self-efficacy, teacher training certificate program, teaching as a profession

1. GİRİŞ
1.1. Problem Durumu
Bandura (1986) “Sosyal Öğrenme Kuramı” içinde “algılanan öz yeterlik” olarak ifade ettiği, öz yeterlik inancını
“insanların belirli alanlardaki performanslarını gerçekleştirmek üzere gerekli etkinlikleri organize etmek ve
bunları yürütmeye yönelik kendi kapasiteleri/yeterlikleri hakkındaki yargıları” şeklinde tanımlamaktadır
(Bandura, 1986, akt: Özdemir, 2008).
Yüksek düzeyde öz-yeterliğe sahip bireyler, zorluk düzeyi yüksek olan çalışmalarla karşı karşıya kaldıklarında
daha rahat ve verimli olabilirler. Düşük öz-yeterlilik inancına sahip kimseler ise yapacakları çalışmaların
gerçekte olduğundan daha da zor olduğuna inanırlar. Bu tip bir düşünce; kaygıyı ve stresi arttırırken; kişinin bir
sorunu en iyi şekilde çözebilmesi için gereken bakış açısını daraltır. Bu nedenle öz-yeterlik inancı, kişilerin
başarı düzeylerini çok güçlü bir şekilde etkilemektedir(Pajares, 2002, akt: Üredi ve Üredi, 2006).
Günümüzde daha çok nitelik ve yeterlik gerektiren bir meslek durumuna gelen öğretmenlik, öğretmenlerin
öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri taşıyabilmeleri, onların iyi bir eğitim almalarının yanında, görev
ve sorumluluklarını yerine getirebileceklerine olan inançlarıyla da yakından ilgilidir(Yılmaz, Köseoğlu, Gerçek
ve Soran, 2004, akt: Çiftçi ve Taşkaya, 2010).
Türkiye’nin izlediği çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma hedefinin, eğitim fakültelerinde öğrenim gören
ve geleceğin öğretmenleri olarak görev yapacak öğretmen adaylarının rollerine iyi hazırlanmalarıyla
1
2
3
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gerçekleştirilebileceği unutulmamalıdır. Öğretmen adaylarının bu zorlu göreve kendilerini ne ölçüde hazır
hissettiklerinin belirlenmesi ise, uygulanacak eğitim politikalarında bir rehber olarak kullanılabilecektir(Erişen
ve Çeliköz, 2003).
Özellikle pedagojik formasyon uygulamalarından geçen öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlik
inanç düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi bu tür uygulamaların değerlendirilmesine katkı
sağlayacaktır.
1.2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı; pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin öz
yeterlik inanç düzeylerini bazı değişkenler açısından belirlemektir.
Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:
1. Pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlik inançları ne
düzeydedir?
2. Pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlik inançları;
a) Yaş,
b) Cinsiyet,
c) Mezun olunan bölüme göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmada, mevcut durumu tespit etmeyi amaçladığından tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri,
geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır.
Araştırmaya konu olan şey, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır.
Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 2005).
2.2. Çalışma Grubu
2012-2013 eğitim-öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim 350 pedagojik
formasyon grubu öğrencisi araştırmanın çalışma evrenini oluşturmaktadır. Araştırmada çalışma evreninin
tamamına ulaşıldığından örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Araştırma 350 pedagojik formasyon öğrencisine
uygulanmıştır. Ancak 187 pedagojik formasyon öğrencisi konuya ilişkin görüş belirtmiş ve değerlendirmeye
alınmıştır. Pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin demografik özelliklerine ilişkin dağılım Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Pedagojik Formasyon Grubu Öğrencilerinin Demografik Özellikleri

Cinsiyet
Yaş

Mezun Olunan Bölüm

f
131
56
119
56
9
3
32
43
36
33
43
187

Kadın
Erkek
21-25 yaş
26-30 yaş
31-34 yaş
35 yaş ve daha yukarısı
Sağlık Bilimleri
Sosyal Bilimler
Türk Dili ve Edebiyatı
Fen Bilimleri
Matematik

Toplam

%
70,1
29,9
63,6
29,9
4,8
1,6
17,1
23,0
19,3
17,6
23,0
100,0

Tablo 1’de araştırmaya katılan pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin demografik özellikleri yer almaktadır.
Buna göre araştırmaya katılan pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin % 70,1’i kadın, %29,9’u erkektir.
Pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin yaşlarına göre dağılımda en fazla yığılma % 63,6 ile “ 21-25 yaş”
grubunda olmuştur. En az yığılma ise % 1,6 ile “35 yaş ve daha yukarısı” grubundadır. Pedagojik formasyon
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grubu öğrencilerinin mezun oldukları bölüm değişkeninde en fazla yığılma % 23,0 ile “Sosyal Bilimler” ve
“Matematik” bölümlerindedir. En az yığılma ise %17,1 ile “Sağlık Bilimleri” bölümündedir.
2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırma verileri, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
“Kişisel Bilgi Formu” ve “ Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Birinci bölümde, pedagojik formasyon
grubu öğrencilerinin yaş, cinsiyet ve mezun oldukları bölümlere ilişkin soruların yer aldığı kişisel bilgi formu;
İkinci bölümde ise, Tschannen-Moran ve Hoy (2001) tarafından geliştirilen; Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005)
tarafından Türkçeye uyarlanan “Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 24 madde ve 3 alt
boyuttan oluşmaktadır. Alt boyutlar; öğrenci katılımında yeterlik, öğretimsel stratejilerde yeterlik ve sınıf
yönetiminde yeterliktir. Maddeler dokuzlu dereceleme sistemine göre hazırlanmıştır. Çapa ve arkadaşları
(2005), 628 Türk öğretmen adayı üzerinde yaptıkları çalışma sonucunda güvenirlik değerlerini; toplam öz
yeterlik puanı için 0.93, öğrenci katılımında yeterlik için 0.82, öğretimsel stratejilerde yeterlik için 0.86, sınıf
yönetiminde yeterlik için 0.84 bulmuşlardır. Yapılan bu araştırmada ise toplam öz-yeterlik madde puanlarının
Cronbach Alfa iç tutarlığı 0.91; öğrenci katılımında yeterlik alt boyutu için 0.71; öğretimsel stratejilerde yeterlik
alt boyutu için 0.82; sınıf yönetiminde yeterlik alt boyutu için 0.82 olarak hesaplanmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin demografik özelliklerine ilişkin sonuçlar yüzde, frekans istatistikleri
ve öz yeterlik inanç puanlarının ortalama, standart sapma istatistikleri hesaplanmıştır. Ölçek puanlarının
ortalama istatistikleri cinsiyet, yaş, mezun olunan bölüm gibi değişkenlere göre karşılaştırılmasında bağımsız
örneklemler için t testi, tek yönlü varyans analizi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Veriler SPSS 15.0 paket
programında analiz edilmiş olup anlamlılık düzeyi 0.05 olarak ele alınmıştır.
3. BULGULAR
Bu bölümde, araştırma sonuçlarına ilişkin bulgulara başlıklar altında yer verilmiştir.
Pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlik inançları ne
düzeydedir?
Pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlik inançlarının ortalama
istatistikleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Pedagojik Formasyon Grubu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz Yeterlik İnançlarının
Düzeyi
Alt Boyutlar
Öğrenci Katılımında Yeterlik
Öğretimsel Stratejilerde Yeterlik
Sınıf Yönetiminde Yeterlik
Genel öz yeterlik düzeyi

Std.Sapma
0,39
0,45
0,47
0,39

X
3,67
3,76
3,71
3,71

Düzey
Çok az yeterli
Çok az yeterli
Çok az yeterli
Çok az yeterli

Araştırmaya katılan Pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlik ölçek
puanlarının ortalaması X =3.71 olarak bulunmuştur. Bu ortalama ile Pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin
öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlik inanç düzeylerinin “çok az yeterli” düzeyde olduğu bulgusuna
ulaşılmıştır. Alt boyutlar değerlendirildiğinde, Pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine
ilişkin öz yeterlik inanç düzeylerinin öğrenci katılımında yeterlik alt boyutunda( X =3.67) “çok az
yeterli”,öğretimsel stratejilerde yeterlik alt boyutunda ( X =3.76) “çok az yeterli” ve sınıf yönetiminde yeterlik
boyutunda ise ( X =3.71) “çok az yeterli” düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin yaşlarına göre öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlik
inançları anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
Pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin yaşlarına göre öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlik inançları
arasında anlamlı bir fark olup olmadığı Kruskal Wallis testi ile test edilmiş ve sonuçları Tablo 3’de
gösterilmiştir.
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Tablo 3. Pedagojik Formasyon Grubu Öğrencilerinin Yaş Değişkenine Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları

Öğrenci
katılımında
yeterlik
Öğretimsel
Stratejilerde
Yeterlik
Sınıf
Yönetiminde
Yeterlik

Yaş

N

X

Std.Sapma

21-25
26-30
31-34
35-+
21-25
26-30
31-34
35-+
21-25
26-30
31-34
35-+

119
56
9
3
119
56
9
3
119
56
9
3

3,68
3,60
3,79
3,96
3,77
3,70
3,97
3,92
3,73
3,64
3,75
4,00

0,39
0,40
0,43
0,07
0,47
0,41
0,35
0,19
0,47
0,47
0,35
0,54

Kruskal
Wallis Testi

p

5,296

0,151

4,027

0,259

3,530

0,317

Yaş değişkeni açısından; pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlik
inanç düzeylerine yönelik görüşleri arasında tüm alt boyutlarda anlamlı bir farklılık göstermediği tespit
edilmiştir(p>0.05). Bu durum yaş değişkeninin pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin öz yeterlik inanç
düzeylerine ilişkin görüşlerinde farklılık oluşturmadığı şeklinde yorumlanabilir.
Pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin cinsiyetlerine göre öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlik
inançları anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
Pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin cinsiyetlerine göre öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlik inançları
arasında anlamlı bir fark olup olmadığı bağımsız örneklemler için t testi ile test edilmiş ve sonuçları Tablo 4’de
gösterilmiştir.
Tablo 4. Pedagojik Formasyon Grubu Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre t-testi Sonuçları

Öğrenci
katılımında
yeterlik
Öğretimsel
Stratejilerde
Yeterlik
Sınıf
Yönetiminde
Yeterlik

Cinsiyet
Kadın

N
131

3,69

Std.Sapma
0,39

Erkek

56

3,61

0,41

Kadın

131

3,77

0,44

Erkek

56

3,76

0,48

Kadın

131

3,73

0,46

Erkek

56

3,67

0,49

X

t

p

1,321

0,188

0,053

0,958

0,770

0,442

Cinsiyet değişkeni açısından pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin öz
yeterlik inanç düzeylerine yönelik görüşleri arasında tüm alt boyutlarda anlamlı bir farklılık göstermediği tespit
edilmiştir(p>0.05). Bu durum cinsiyet değişkeninin pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin öz yeterlik inanç
düzeylerine ilişkin görüşlerinde farklılık oluşturmadığı şeklinde yorumlanabilir. Buna rağmen öğrenci
katılımında yeterlik alt boyutunda X =3.69, öğretimsel stratejilerde yeterlik alt boyutunda X =3.77 ve sınıf
yönetiminde yeterlik alt boyutunda ise X =3.73 ile kadınlar, erkeklere göre kendilerini daha yetkin (inanç düzeyi
yüksek) olarak algılamışlardır.
Pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin mezun oldukları bölüme göre öğretmenlik mesleğine ilişkin öz
yeterlik inançları anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
Pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin mezun oldukları alana göre öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlik
inançları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilmiş ve sonuçları Tablo
5’de gösterilmiştir.
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Tablo 5. Pedagojik Formasyon Grubu Öğrencilerinin Mezun Olunan Bölüm Değişkenine İlişkin Tek-Yönlü
Varyans Analizi Sonuçları

Öğrenci
katılımında
yeterlik

Öğretimsel
Stratejilerde
Yeterlik

Sınıf
Yönetiminde
Yeterlik

Mezun olunan bölüm
Sağlık bilimleri
Sosyal bilimler
Türk dili ve edebiyatı
Fen bilimleri
Matematik
Sağlık bilimleri
Sosyal bilimler
Türk dili ve edebiyatı
Fen bilimleri
Matematik
Sağlık bilimleri
Sosyal bilimler
Türk dili ve edebiyatı
Fen bilimleri
Matematik

N
32
43
36
33
43
32
43
36
33
43
32
43
36
33
43

X
3,68
3,81
3,59
3,66
3,59
3,74
3,84
3,68
3,81
3,72
3,70
3,78
3,77
3,72
3,59

Std.Sapma
0,37
0,43
0,35
0,36
0,42
0,38
0,46
0,49
0,41
0,48
0,43
0,43
0,54
0,38
0,52

F

p

2,185

0,072

0,793

0,531

1,157

0,332

Mezun olunan bölüm açısından pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin öz
yeterlik inanç düzeylerine yönelik görüşleri arasında tüm alt boyutlarda anlamlı bir farklılık göstermediği tespit
edilmiştir(p>0.05). Bu durum mezun olunan bölüm değişkeninin pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin öz
yeterlik inanç düzeylerine ilişkin görüşlerinde farklılık oluşturmadığı şeklinde yorumlanabilir. Buna rağmen
öğrenci katılımında yeterlik alt boyutunda X =3.81, öğretimsel stratejilerde yeterlik alt boyutunda X =3.84 ve
sınıf yönetiminde yeterlik alt boyutunda ise X =3.78 ile Sosyal bilimler bölümünden mezun olan öğrenciler
diğer bölümlerden mezun olan öğrencilere göre kendilerini daha yetkin (inanç düzeyi yüksek) olarak
algılamışlardır.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Yapılan araştırma sonunda Pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlik
inançları “çok az yeterli” düzeyde bulunmuştur. Pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin öğretmenlik
mesleğine ilişkin öz yeterlik inançlarının; yaşlarına, cinsiyetlerine, mezun oldukları bölümlere göre (öğrenci
katılımında yeterlik, öğretimsel stratejilerde yeterlik ve sınıf yönetiminde yeterlik alt boyutlarında) anlamlı bir
farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Üstün ve Tekin (2009), benzer araştırmalarında öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarında cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık olmadığını tespit etmişlerdir. Uysal ve Kösemen (2013) de, eğitim fakültesinin rehberlik ve
psikolojik danışmanlık, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve Türkçe
öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının genel öz yeterlik inançlarının
incelenmesine yönelik yapmış oldukları çalışmalarında öğretmen adaylarının genel öz yeterlilik inançlarının
cinsiyet ve yaş değişkeni açısından anlamlı şekilde farklılık göstermediği sonucuna ulaşmışlardır.
Yapılan araştırma sonunda elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir:
Pedagojik formasyon uygulamalarının niteliğinin artırılması ve öğrencilerin başarı algısını yükseltecek,
yetkinlik beklentilerini artıracak türde ders ve etkinliklerin bu sürece dahil edilmesi gerekmektedir.
Pedagojik formasyon uygulamalarının başlangıcında ve sonunda öz yeterlik inanç düzeylerinin
belirlenmesi daha etkili bir şekilde değerlendirme yapılmasını sağlayacaktır.
Bu araştırma; yaş, cinsiyet ve mezun olunan bölüm değişkenleri açısından ele alınmıştır, benzer
araştırmalar farklı değişkenler kullanılarak da gerçekleştirilebilir.
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DOCIMOLOGICAL CATEGORIES IN THE EDUCATION PROCESS
PhD Prof. Suzana NIKODINOVSKA – BANCOTOVSKA1

Abstract
Education is a process which is both complex and dynamic. The efficiency in the education is a result of the adequate
approach towards the students and their adequate treatment on one hand, and the continuous monitoring and evaluation of
their work and results, on the other. Some competencies of the teachers are focused on activities which refer to the
examination and assessment, monitoring and evaluation of the work of the students. Docimology, in a wider sense, i.e. the
school docimology deals with the study of the mentioned categories and gives the basic potential guidelines and
recommendations for the right distribution of the attention and the activities of the teachers.
The docimological categories are the essence of the activities related to the assessment of the students’ achievements in the
process of education. This paper emphasizes the essential information, which is necessary for the monitoring, examination,
assessment and the overall evaluation of the work of the students in the school. The student’s portfolio, as a part of this
mechanism is also an integral part of the modern trends of school work. Its right and focused compiling results in a positive
attitude of the student towards the activities, and as a final goal, achievement of the desired results in the process of
learning.
Keywords: docimology, monitoring, assessment, improvement, evaluation

TEACHING AS A COMPLEX AND DYNAMIC PROCESS
The current trends of modernization and globalization, which also affect the education process, although
unimposing still influence the education process greatly. The structural positioning of the education changes and
moves towards the modern, technological forms of learning and development. This makes teaching more
complex and dynamic than previously. This process is continuous and gradual, and unobtrusively transforms
into a more complex and modern form. Apart from the global trends, these changes are also influenced by the
subjects who are directly and indirectly involved in the education process: the teachers, students, parents, the
management structures, as well as the other incidentally involved subjects.
School docimology and the docimological categories
In order to analyze the docimological categories in the education process, first we need to stress the basic
meaning of the term school docimology. Namely, school docimology studies the issues related to the
examination and assessment of the achievements of the students in school. We found the following description
in the dictionary of terms from the area of assessment of the students’ achievements: “School docimology deals
with the issues and the system of examination and assessment of the educational achievements of the students in
the school. School docimology studies and identifies the subjective and objective factors, i.e. their positive and
negative influence on the metric characteristics of the school grades (validity, consistency, objectivity,
discrimination). It studies the technique and organization of the examinations, it also finds ways, methods,
procedures and means, which result in better quality of the assessment, and provide them to the practice (Kiro
Poposki, 2002).”
According to this, the importance of the school docimology for the education process lies in the vital activities,
which need to be carried out in the area of monitoring and assessment of the work and the achievements of the
students. This paper will discuss the following docimological categories that are in function of a more effective
education: monitoring and examination of the students’ work, as well as grading and assessment as integral parts
of the overall education process.
Monitoring, examination, grading and assessment of the students’ work
The monitoring and examination of the students are activities that are mutually related. Each of them has its own
characteristics. The monitoring of the students and their activities need to be continuous. The teachers carry this
out through many different activities, which interact: monitoring, observing the situation, etc. In fact, they
monitor the students’ work and their progress. The technique of keeping analytical records, in which they
describe the progress of the students, is most frequently used in the monitoring process. They are very important
for the students’ portfolios and the summative grading. There are no instructions for creating the records,
however they need to be individual and systematical. The teachers need to monitor the progress and
development of each student individually, taking into consideration the characteristics of the student.
1
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Monitoring is the basic precondition for examination, and it also interacts with it. Examination is a procedure,
which uses questions to cause a reaction – answers by the students, based on their knowledge. Examination is a
complex activity in the function of assessment, and it is mainly used for collecting data related to the level and
quality of the achievements in the education process.
According to this, examination and assessment have a close interaction, so when we discuss examination, we
also discuss assessment. Hence, their processing and descriptive construction is inevitably shared.
Assessment is a procedure, which monitors the education work and development of the students and determines
the achievements of the students, through determined rules (according to Enciklpedijski recnik pedagogije,
1963, cited by Gojkov, G., p.16). This determination is basically preserved, although, through time, it has
evolved into more modern forms, especially in the monitoring process.
Principally, we can distinguish two general determinations regarding examination and assessment: formative
examination and assessment and summative examination and assessment.
Formative examination and assessment refers to the continuous monitoring, examination, instructing, and
counseling, in which the teachers create situations for the students in order for them to progress, according to
previously planned objectives. This type of examination and assessment is based on the collaboration between
the teacher and each student, individually. The teacher examines the students continuously, and provides them
with instructions for further work. This means that it reveals the learning difficulties and irregularities, as well as
the progress in specific aspects. The formative dimension stimulates correction, if there is need for it. This
communication is also used to encourage the good aspects of the students. The assessment has a formative role,
and the formative grade is used for planning the further learning activities. An important element of the
formative examination and assessment is the possibility for the students to organize and self-assess their own
work.
Principally, the summative examination and assessment is carried out at the end of a specific period of the
school year. It is analyzed, synthesized, and summarized in this stage of examination and assessment. The
results of the students are compared to the planned objectives. The period for summative examination and
assessment can be different. Therefore, we distinguish several sub-types of this type of examination and
assessment. Namely, the examination and assessment is often carried out after a particular part of the content is
completed, i.e. after covering a part of the content. This assessment continues, meaning that this stage does not
result in a grade, which gives it a formative function. Regarding this division, the summative examination and
assessment may be carried out at the end of official periods of the school year – a trimester or a semester.
Generally, the final summative examination and assessment follows and results in a final grade. The final grade
needs to be the result of all previous activities. The students need to understand the process of getting the final
grade. The grade can be a number or a description, i.e. the assessment can be numerical or descriptive.
Numerical and descriptive assessment
The assessment can be carried out in the following ways: with numbers, letters or descriptions. We will
elaborate the assessment with numbers and descriptions, since we do not use letters for assessment in our
education system. The grade can be assigned in several ways. The representation with a number is the basic
element of numerical assessment. The numerical grades are assigned according to a specific number scale. With
the numbers, according to a specific order, we determine and rank the achievements of the students. When using
numerical assessment, we do not have many possibilities, forms and characteristics, which we can use to
distinguish certain differences among the students. According to this, it is possible for same numerical grades
not to refer to completely same achievements of the students. It is considered that the numerical scale can
frustrate the students and result in negative attitudes towards the school, in general. When using numerical
assessment the teacher uses criteria for assessment of the achievements of the students, based on the standards
for assessment and Bloom’s taxonomy. The teacher assesses the knowledge and achievements of the students
with grades 2-5 (sufficient 2, good 3, very good 4, and excellent 5). The teachers should receive the criteria,
which will help them determine the right grade, in the form of a manual, where the previously mentioned scale
of grades 2-5 is elaborated in terms of what the students need to achieve for a particular grade.
The descriptive assessment is a type of an assessment, which assigns the grade by using words. It will serve its
function, only if it is analytical. Namely, the teacher sums facts that reflect the level of development of the
students and their progress from the analytical records for each student separately. The descriptive grades do not
compare the students, which means that they are individualized. Descriptive assessment demands solid
engagement by the teachers. They need to be fully dedicated to analyzing the work and achievements of the
students in order to form a descriptive grade. The teachers need to be adequately trained and prepared to carry
out activities related to the analytical descriptive grading. The descriptive grading suits the demands of modern
education. It also includes feedback, offering a more detailed evaluation of the progress level of the student.
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CONCLUSION
The issues regarding the examination and assessment of the achievements of the students are very important in
the school practice. Thus, the conscientious approach of the teachers, towards the task regarding examination
and assessment, is crucial. It is necessary for them to have equal standards for all students, i.e. they need to be
realistic, objective and act on the grounds of the professional and moral normative. The assessment is preceded
by monitoring and examination, in order for the grade to be the result of the overall performance of the students
during the school year, i.e. it is a comparison of their achievements and the planned objectives. The examination
and assessment can be analyzed at two levels: formative examination and assessment and summative
examination and assessment. The formative assessment refers to the continuous monitoring and examination of
the success and achievements of the students, whereas the summative assessment is carried out at the end of a
specific period. Grading, which can be numerical or descriptive, should be in function of the proper educational
development of each student.

REFERENCES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vrgoc, H. (ur.), (2002): Pracenje i ocenjivanje skolskog uspeha;
Grgin, T. (2001): Skolsko ocenjivanje znanja, Jastrebarsko, Naklada, Split;
Gojkov, G. (2003): Dokimologija – prirucnik, Viša škola za obrazovanje vaspitaca – Vršac;
Matijevic,M. (2004): Ocenjivanje u osnovnoj skoli, Tipex, Zagreb;
Нацева, Б. Мицковска, Г. Попоски, К. (2001): Описно оценување на постигањата на учениците
(концепција), Биро за развој на образованието, Скопје;
Попоски, К. (2002): Речник на термините од областа на оценувањето на постигањата на учениците,
Македонска книга, Скопје.

855

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

THE SCHOOL LIBRARIES IN THE FUNCTION OF SUCCESSFUL REALIZATION OF
MODERN EDUCATION
Docent PhD Suzana Kotovcevska1
PhD Biljana Tudzarovska Kupeva2

Abstract
An important characteristic of each well-organized and functional education is to point to the book as a constant source of
professional and scientific knowledge. Analogously to this, the school library is gradually becoming an informative center,
where people can acquire new knowledge and new modern information.
Today, the school library plays a very significant role as an informative facility in all modern schools, a means for
modernization of the education work, as well as a source and a core of the educational information and opportunities for
learning, self-education and progress. The well devised and organized library, efficiently connected to schooling and the
overall education process, is an important center, where an effective pedagogic – instructive work with the students will
take place.
Developing a habit for reading and using books is an important subject in the education and self-education process. In their
essence, the use of books and all other sources of scientific and specialized knowledge and cognition are in the function of
realization of important cultural, educational, scientific and other goals in the school population.
The books and the other library material in the school libraries should serve to the teachers and students to continuously
broaden, expand and improve the schooling process. Education with the use of books implies organizing the work of the
students with books.
In this context, we may conclude that a good schooling process does not exist without a good and well-managed school
library, which is in the function of the realization of the modern syllabi.
Keywords: education, school libraries, education.

THE MODERN ROLE OF THE SCHOOL LIBRARIES
Today in this modern era, unlike in the past, the school libraries have a more qualified staff (especially in the
developed countries), quality collections and effective program of services, characterized as “very important for
the work of the school”.
The new “universal objective” of the school libraries according to Mainwood is “shifting the emphasis from
“teaching” to “learning”, moving from elementary instruction towards personal researching, from the sets of
textbooks to the colorful multitude of books different in terms of interest and information”.
(Mainwood,H.R.1972)
However, apart from the great progress and all the modern achievements in this aspect, still, a lot needs to be
done for “the objective that will be universally accepted”. In this direction Mainwood notes the following:
“In the past it seemed that the school library is special…..a concern of the department of English language
(mother language) and literature……it is important to use the library sources as a regular part of the instruction.
Closely related to this……is an entire range of possibilities which have opened about the educational
technology, group teaching, projects for development of the curricula and syllabi and new teaching methods”.
(Mainwood,H.R.1972)
At the end of the XX century, the emphasized central and interdisciplinary place of the school libraries started to
become more and more recognized in a wider context. In fact, this recognition can also be seen out of the
syllabus. The new view, according to which the school libraries are dubbed as “the core of instruction”, while
their role is characterized as “expanding”, is more and more present in the modern western education systems.
At the end of XX century and the beginning of XXI century, the school libraries took the central place regarding
the supply of many information sources which aided instruction and the personal and social progress of the
students. The information resource centers of the school libraries are starting to be recognized as a part of the
information network of the country in a number of modern countries. In this context, the belief that the basic
objective of the school libraries is to facilitate instruction and learning is more and more prominent. Their
function is to highlight the importance of the learning skills, as well as the importance of acquiring skills and
abilities for finding and using information.
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The stimulation and learning of these important skills are obvious in modern education, which undoubtedly
places the library and the information services at the center of the learning process.
Today, it is easiest for us to present the modern view of the role of the school libraries as “…not only a physical
space which houses the different providers of information, it is a concept, a palpable expression of the school
ethos and value, the attitude of the school towards equality and education, the moral and spiritual development
of the children and the youth, as well as its educational roles. The library has the potential to introduce the
young people to the world of literature and information and allow them to develop their skills, which will enable
them to improve their lives as adults”. (Tilke,A.1998)
Basically this modern model and concept focuses away from the perception of the school libraries as buildings
and spaces, as well as their sources of information – books, video and audio tapes, CD, DVD, textbooks, etc.,
and focuses on the question how the children should use information.
In his paper, Moore notes that “the children need to reach such an understanding of the modern world which
highlights the possibilities to choose between the sources, developing flexibility in searching, and to encourage
the critical way of thinking about information and the overall process of solving information problems”.
(Moore,P. 1998)
Today, the students have an increased need to develop wider information skills, which can only be built through
the reading skills.
In this direction, McGonagle notes: “For our children to take their place in the world today, it is not enough that
they are technically literate. They have to develop affection for the book, reading and informing. In order to be
able to influence their destinies, the children need to learn to make decisions supported by information. The
most efficient way to achieve this is to provide access to this central source, as well as to the other providers of
information, to all children and school staff – in other words, the school library”. (McGonagle.1998)
Essentially, McGonagle elaborates the new function and mission of the modern school libraries in the XXI
century. Their role is great and irreplaceable in the world of modern computer programs, in the world of
pictograms and icons on the computer monitor, of sounds and images, the Internet and the networks. At present,
and in the future it will be difficult to survive without well-developed reading skills, and it will be even more
difficult to survive without modern school libraries in which the students will be qualified and skilled users of
information. The new users – the students will have to develop strategies for searching, selecting and using
information. The world of the school libraries will have to become the main center of the new world of
knowledge for the students in the future.
THE STRUCTURE OF THE COLLECTION OF THE SCHOOL LIBRARIES
It is necessary to establish an adequate collection in the school libraries in order to fully and successfully realize
the program tasks of instruction.
Under adequate collection, we essentially understand the literature which significantly enriches instruction and
the entire education process. Also, the function of this collection is to raise the interest of the readers (primarily
of the students) and offer knowledge, aesthetic and ethical suggestions.
In the wider sense of the word, the library collection is also created by the other materials which satisfy the
interests and needs of the students and allow the teachers to inform themselves and develop professionally.
The structure of the collection significantly varies depending on the size and type of the school, but, basically,
the standard structure, of all schools, should contain:
Printed audio – visual materials
-

scientific popular,
specialized for certain instructional and scientific disciplines,
documentary and general

The printed audio – visual materials should cover:
-

instructional content,
content of the extracurricular disciplines,
documentation.

The printed audio – visual materials vary according to:
-

the levels,
the way of presentation,
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-

the different views for approaching the matter.

The printed audio – visual materials are intended for different use:
-

independent work,
team or pair work,
collective work.

Printed audio – visual materials which enable:
-

collecting and analysis of the information,
horizontal and vertical analysis and relating content from different sources that refers to a single object
or an occurrence, etc.

In the school libraries, the literary collection serves to satisfy the methodological requirements of all the
subjects. However, it is necessary to emphasize that the scope of literature for the subject mother language and
literature, according to the volume, comes before all the other works. Basically, this collection most often is
represented by two thirds from the entire literary collection of the school libraries. In this important area, the
choice of works should be very selective, and the works should contain recognized values, which result in
aesthetic pleasure and works which carry out their artistic and ethical function, as well as works with good
prologues, sayings and comments.
The remaining literary collection (the non-literary material) should be professionally and carefully chosen,
reviewed and organized in such a way so as to allow the students to use it with ease in their independent, group
and collective work.
The books which have many unfamiliar words should offer glossaries of newly introduced or unfamiliar words
and specialized explanations, in order for the students to fully and successfully understand the instructional
content. Also, this literary collection should contain reviews, bibliographic data and notes.
Certain books which are offered to the students should be adequately and carefully illustrated, without
exaggeration. Only the carefully chosen and inventive illustrations will be welcomed by the books and the
students, in order to intensify the aesthetic experiencing of the text and to render the success of the literary
analysis and review more complete and inventive. The illustrations should basically encourage the imagination
of the students, to make the images and experiences more vivid, typical of the children’s world. Their basic
function should essentially be directed in such a way that it will leave space for mental and emotional
engagement of the readers – students. In this context, it is necessary to emphasize another requirement
according to which the illustrations in the books for children should have a high level of artistic quality.
The illustrative editing of the books is especially important for the readers in the primary schools. According to
related researches, the book is not an educational tool only because of its content, but also because of its artistic
– educational value, because of its artistic equipment, which makes it more suitable to the age of the children.
The well-prepared book, for the primary schools, most often contains didactic-methodological instructions
which suggest the importance of some things, which train – instruct the students how to search and what to
search for in the text. The methodological guidance requires the students to do research reading, and at the same
time it directs them to the facts which they need to notice – locate in the text. The proper and quality instructions
do not limit the readers, but direct them to independently look for certain solutions, to discover them or discuss
them with greater self-confidence.
The modern methodological realization of the mother language syllabus means that the school library has to
have the number of copies of literary works that is required for the realization of the process for their study
within the school process. In this process, it is necessary for each student to have a book with the goal to read it
and recommend it in the function of a successful analysis of the literary work.
The school readings should include works of domestic authors, as well as works which cover topics related to
the birth place of the students.
It is also necessary for the school library to have literature with information about the relations: time – work –
author, taking into consideration that the mother language is characterized not only by the interpretation of the
literary text, but also the information about the historical context, and the time when the literary work was
created.
Also, the literature that “exists” in the textbooks needs to offer texts and works which can indirectly supplement
the regular education with the aim to expand it and enrich it.
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At the same time, establishing a collection of reference works is an important instructional issue, since it has the
purpose to introduce the students to use relevant literature which is not part of the textbooks. The basic
collection of the reference works could not be complete without the adequate encyclopedias, dictionaries,
lexicons and lexicographical works.
The school library will become an even more important information center if it has popular world and domestic
acclaimed works, which have inspired movies and plays. In this context, the school library has to have literary
works, which have been televised, in order to offer greater methodological potentials for instruction with the
aim to intensify the acoustic and visual impressions.
The reading-rooms of the libraries (especially in the libraries of the primary schools) have to offer certain
informative leaflets and magazines to the children – students.
Instead of a conclusion, we may say that the literary collection of the school libraries, necessary for the
realization of the modern methodological concept of the subject mother language, has to contain:
-

Collection of required reading;
Collection of literary works for school analysis;
Collection of reference works;
Domestic collection;
Periodicals;
Basic collection.

The Periodicals and the general reference sources are part of the literary collection used only in the readingrooms which are useful and very interesting and amusing places for the students.
The general reference sources are sometimes marked as additional literature, a term which is most frequently
found in the instructional practice (a very debatable and inadequate term).
The modern school libraries should also have collections of movies which would include movies based on the
best literary works of the domestic and foreign authors.
The school libraries need to have “attractive and quality books, adequately showcased and available for the
children starting from the youngest school age, including all interests and abilities”, in order to become the
students’ favorite place for acquiring new knowledge. (Mainwood,H.R.1972)
CONCLUSION
The school library of the future will cease to be the place where books and information are kept, but it will
become an entrance through which the students and schools will access the great number of information sources
all around the world. The school libraries of the future will work more on the approach and management of
knowledge, than on the acquirement of knowledge. The school libraries of the future will need to allow the
students to access and use the information which they need. The mission of the school libraries will primarily be
focused on its users and it will primarily be guided by their needs. This guarantees that the students will be
given an access to all potentially important information regardless of the diversity of the sources and their
description. The school libraries should become institutions which will allow both the students and the teaching
staff to learn. The well-developed reading skills, which are necessary for the development of the modern world,
will be developed only through the use and learning of all the modern services which should be offered to the
students and the teachers in the XXI century by the school libraries.
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INTERCULTURE AND THE LITERARY DISCOURSE
PhD Prof. Mito SPASEVSKI1
Introduction: Interculture as a modality for founding and realization of an important complex of universal
values, with its forms, shapes and areas of action is a sort of a doctrine of integrity of the social, civic, human and general
perspectives of the modern era, towards which mankind strives.
Efforts are made for “mankind to unite in the interglobal world by breaking the boundaries of the spiritual,
economic, educational and other factors.
These efforts arise from the needs produced by the modern social collectives and also the individual striving, the
real values of the people, as the pillar of the global world, to be represented in the resources of the modern social
achievements. The realization of most of the axioms of this integrative doctrine is driven through different forms, processes
and spheres. Literature with its artistic discourses is at the top of the register of powerful aggregates, which generate
interculture throughout the micro and macro human parallels and meridians.
Objective: The objective of the paper is to highlight and research certain aspects of interculture and the literary
discourse, because literature with its artistic – aesthetic achievements and observations, through the discourse of the
broader creative space, is both the shape and herald of interculture. The literary works, include universal themes, a gallery
of intertwined characters and real protagonists trying to make the world a home for everyone.
Results: Literature, with all of its artistic resources, has been present since the beginning of the integrative
modeling of the modern world, with its authentic collection of artistic – creative codes of timeless universal understanding
of religions and nations, faiths, and races, rights and freedoms, and also the visions of mankind. Literature is the frontrunner of the modern world and is spreading the intercultural spirit of the world most vividly.
Conclusion: The literary and artistic, philosophical and sociological, humanistic and visionary, intertwine
through the discourse of the literary and artistic work, in the complex of interculture.
Keywords: literature, discourse, artistic, achievements, interculture.

2. THE LITERARY – ARTISTIC CONSTELLATION AND INTERCULTURE
Mankind exhibits its preparedness to build a great home that will have enough space for everyone by
understanding the interculturalization of the spiritual, and of the general human resources, as sharing the needs,
visions, achievements and aspirations. In this home, there will be place for everyone.
In this perspective, a question arises about the literary discourse, its modeling in the frames of
interculturality, and especially the articulation of the literary art as national, regional, and above all intercultural
literary – artistic determination of the cosmopolitan visions for mankind.
If we start from the grand and multidimensional “literary workshop” of the world, in which the challenges
of the modern literary art are shaped, understandably, we will patronize the constantly open creative act, which
formats the spectrum of the literary discourse. It is a matter that is constantly alive. Literature is like an inexhaustible
laboratory. It is a real literary – artistic forge.
A question arises about the kind of cohesiveness, interpretations and observations of the discourse of
literature that can branch through interculture. Another question that emerges is where and when the creative
uniformity and intercultural diversity reflect. It depends on the fact whether the literary authors in the interculturality
of their creative visions convey the essence of the word as a universal message or they do this from a distance and
with lack of meaning of the literary expression.
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2.a

The literary creation and its sensibility in the function of interculturality

Language and language codes are a bridge between nations. Language is the expressional representative of
the literary works. The literary works install exceptionally positive impulses in the interculturality among nations
through the diverse creative discourse. In the real social ambient, some conditionings are more specific.
“Two opposite tendencies occur as a response to the challenges of the cultural and language diversities”. R.
Petrovic stresses that the first one leads towards homogenization and creation of a universal culture according to
models imposed by the dominant economic, political and war powers, with a single national language in the role of a
universal language.2
This will result in minorization and shutting of the national cultures and fast disappearance of many
national languages. R. Petrovic reminds that the opposite tendency is a battle for the own ethnic, cultural and
language identity, and in extreme cases, closing of the borders of the cultural society, which leads to isolation and
stagnation in the development, or conflict, bloodshed, and destruction.3
The word as an art is a very useful tool for the intercultural aspirations, especially when used in function of
the creative literary sensitivity, and to express and describe the personality, the personal and collective behaviors,
the social attitudes of the smaller or bigger literary – language communities.
The words are suppliers of messages through the context of the literary works and their characters. The
words and their essence represent specific conditioning of the determination of the social processes. Hence, the
sensible frequencies of the
literary – artistic words, articulated in the literary works, play an important role
in interculturality and its modeling.
R. Petrovic makes an observation in one of his discussions about one of the forms regarding the sensibility
of the word and the language expressiveness, in the wider context of this matter. Of course, that we are very
interested about the intercultural sensibility that he discusses, due to the fact that literature and its creative discourse
are a part of the cultural field.

2.b Some models of intercultural sensibility
The Developmental Model of Intercultural Sensibility – DMIS is conceptualized as a frame for explaining
the reaction of people regarding the cultural differences (Bennett, 1986, 1993; Bennet & Hammer, 1998).4
The model is identified by six developmental levels according to the increased complexity of the
intercultural experience, expressed through attitudes and behavior concerning other cultures;
The negation of the cultural differences is a condition of intercultural sensibility, in which one’s own
culture is observed as the only real culture. There is no interest about the cultural differences, and if the people feel
threatened by another culture, they are in condition to react aggressively in order to eliminate what is different, and
does not fit in their understanding.
The defense from cultural differences is a condition, in which people consider only their (or the adopted)
culture as good, and experience the contact with other cultures as a threat and react to these cultures with criticism.
Minimization is a condition in which the elements of one’s own culture are perceived as universal, and the
different opinions are placed in the context of romance. The people who are at this level of intercultural sensibility,
expect similarity, not, diversity, and thus they are in a condition to expect changes in the understandings and
behavior of other people in order to suit theirs.
2
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Acceptance of the cultural differences means experiencing one’s own culture as one of the many equally
complex ways of thinking and living. Nonetheless, the people at this level may still possess a negative attitude
towards the cultural differences. However, they accept them with interest and respect.
Adjustment of the cultural diversity means spreading one’s own views on reality through the elements of
the other cultures. This is an ability “to look at the world through the eyes of the others” and readiness for a
conscious change of one’s own behavior in order to render the communication with the other culture more efficient.
Integration is a condition which involves a personal experience of different cultures and changes to one’s
personal identity. This attitude towards the cultural diversity is most commonly found in migrants and minority
members. It is not necessarily better than the adjustment.
As much as we do not want to, we must have in mind that the authors primarily carry the impulsive energy
of their own national character. However, the authors are not prisoners of a limited creative projection. They are
creators, missionaries, constructors, visionaries, cosmopolitans. This means that they are part of the great
intercultural discourse of the world literary chapters.

3. LITERATURE, THE LITERARY COMMUNITIES AND INTERCULTURALITY
The views of Z. Kovac about the Canon of the intercultural communities and the intercultural history of
literature are particularly correlated in a wider observational approach to this matter.5
“The Literary canon, as interpreted by the modern theory of literature does not only refer to the tested
values of the literary heritage, which in conditions of developed literary cultures is rarely reestablished and
reexamined, and thus interpreted differently. Z. Kovac stresses that this is an occurrence that the literary critics,
publishers, and the ones who deal with literature education, take into account, and thus cultural – social caution is
often advised”.6
Analyzed through different developmental stages and process, literature attains a status of a real bridge
between the eras and their creative reflections. The great literary authors, the historical literary challenges, and the
literary and creative responses verify literature and its discourse as an inseparable creative register of the diverse
historical intertwining.
This is why, the perception of literary interculture may also be viewed from the aspect of some of its
understandings through the prism of the intercultural history of literature.
Z. Kovac, by establishing his researching grounds on the intercultural history of literature, offers seven
theses. We need to point out, that according to the first thesis there is an imposed need for a new intercultural history
of literature in the vision of the interdisciplinary knowledge in the new era, along with intercultural interpretation
free from the frequent national monological perspective in favor of the multicultural dialogue of the individuals and
the universal belonging of the individual opuses and literary works.7
Many of the great number of literary topics, which are analyzed in modern literature, belong to the
intercultural thematic observation, although we can still find authors’ orientations for creating literary works in
which thematic centers, coming from within the frames of particular national communities and collectives, are
dominant. Another question that arises is whether this is just an indicator of particular social processes reflecting in
the creative discourse and the creative literary course and creative orientations, or is it a particular stadium in the
development of the literature of a particular social region.

5
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The spectrums of the thematic bases that inspire modern literature in most cases also model the register of
topics in the creative literary discourse. The following thematic units are in the focus of the authors:
Literary topics related to the local environment;
Literary topics that treat events related to the regional environment;
Literary topics that treat events from a global character;
Literary works which treat topics from a micro-national environment;
Literary topics which treat topics from homogeneous literary communities;
Literary topics which discuss events, and characters which have integrative, international, interliterary and
intercultural dimension.
In one way or another, the discourse of literature is still correlated to the topics and thematic scopes, which
treat local, regional, and a relatively small number of intercultural literary observations.

CONCLUSION
The discussion in this paper brought to light several aspects. Some of the more important ones are
concentrated in the observed chapters of the paper.
Interculturality as a global chapter of the modern visions of mankind is one of the integral doctrines of this
era. The modalities, through which the integrative processes of interculturality are realized, seem to have a very
developed infrastructure. They are a part and a form in almost all segments of social living. Interculturality is
articulated in the socio-economic processes, humanistic activities, sport manifestations and education, in different
forms and intensities.
The interculturality which represents the cultural values of mankind is especially present, developed and
constantly manifested in a premeditated way. In the division of the cultural animations, the interculture in the
literary art integrated with the art of the word, installed in the layers of the literary discourse is the most dominant
one.
The interculturality of the literary discourse, among other things, is determined by the diverse thematic
range, in which chapters from different national and socio-cultural entities and language areas from micro and macro
regions are analyzed.
The interculturality of the modern literature is also determined by processes that occur outside the frames
of the literary communities, which especially reflects in the dynamics of interculturality.
Interculturality viewed through the prism of the literary discourse is also characterized by the modern
historical approach of its verification.
To conclude, interculturality and the literary discourse promote cohesiveness, intertwined through many
processes and layers. In this way, literature obtains a real verification through the artistic virtues, and it promotes the
modern cultural visions of mankind.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ-YETERLİK ALGILARI İLE
TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATİONSHİP BETWEEN PROFESSİONAL SELF-EFFİCİENCY PERCEPTİON
AND TEHNO-PEDAGOGİCAL EDUCATİON COMPETENCİES OF CANDİDATE
TEACHERS

Suat Yapalak1
Özet
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının bireysel mesleki öz- yeterlik algıları ile teknopedagojik yeterlikleri
arasındaki ilişkinin incelenmesidir.Tarama modelindeki araştırmanının çalışma grubunu 2013-2014 akademik yılı güz
döneminde Trakya üniversitesi eğitim fakültesinde 4. sınıflarında okumakta olan 295 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Araştırmada gereksinim duyulan verileri toplamak üzere, öğretmen adaylarının TPACK teknopedagojik eğitim
yeterliklerini “Kabakçı Yurdakul, Odabaşı, Kılıçer, Çoklar, Birinci ve Kurt (2012) tarafından geliştirilen “Teknopedagojik
Eğitim Yeterlik Ölçeği” ile Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafında geliştirilen “Mesleki Öz-Yeterlik Algıları” ölçeği
kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi SPSS 17.0 istatistik paket programı kullanılarak aritmetik ortalama, standart sapma
testi ve Pearson korelasyon hesaplaması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre mesleki öz-yeterlik
konusunda öğretmen adaylarının ölçeğin tümünde ve alt boyutlarında kendilerini “oldukça yeterli” hissetleri ifade
edilebilir. Öte yandan teknopedagojik alan yeterliklerinde ise uzmanlaşma alanında “rahatlıkla yapabilirim” düzeyinde
iken; diğer boyutlarda “yapabilirim” düzeyindedir. Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının “öğrenci katılımına
yönelik özyeterlik” algıları ile tasarım ve uygulama boyutları arasında; “sınıf yönetimine yönelik özyeterlik” algıları ile
tasarım arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki varken; ölçeklerin diğer alt boyutları ile toplamları arasında
pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler:Öğretmen adayı, mesleki öz yeterlik, teknopedagojik eğitim.
Abstract
The aim of this study is to examine the relation between self-efficiency perception and techno-pedagogical
education competencies of the candidate teachers. It is a survey model research and the population of this study includes
295 undergraduate students (4th year students) at Trakya University, Education Faculty. In order to collect the data
“Techno-pedagogical Education Efficiency Scale” developed by Kabakçı Yurdakul, Odabaşı, Kılıçer, Çoklar, Birinci and
Kurt (2012) and “Professional Self-Efficiency Perception Scale” developed by Çapa, Çakıroğlu and Sarıkaya (2005) were
used. The data collected was analysed by using SPSS 17.0 statistic program of which mean, standard deviation and Pearson
correlation were calculated. It can be stated that the candidate teachers using the scale in this study feel themselves
“considerably competent” in terms of professional self-efficiency. Besides, they are at the “can do easily” level at
specialised areas in techno-pedagogical field efficiency whereas they are at the “can do” level on the other areas. According
to the findings, while there is a positive, small-level, statistically significant correlation between candidate teachers’ “Selfefficiency Perception Towards Students Participation” and design and implementation dimension and between their “Selfefficiency perception towards classroom management and design; there is a positive, medium-level statistically significant
correlation between other sub-dimensions of scales and their totals.
Keywords: candidate teachers, professional self-efficiency, techno- pedagogical education

I.GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu, öğrenme-öğretme süreçlerindeki kuramsal
dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin de etkisi ile her geçen gün daha da önem kazanmaktadır (Çuhadar, Bülbül
& Ilgaz 2013).Bilim, teknoloji ve çevresel değişimler, insanların yaşadıkları toplumu değişmeye ve
yenileşmeye zorlamaktadır (Kabakçı, 2008).
Modern toplumun artan ihtiyaçlarına cevap vermek durumunda olduğu bu süreçte, eğitim kurumları
geçmişe nazaran daha esnek ve yenilikçi bir yapıya sahip olması, gerekmektedir (Bülbül, 2012).Bu nedenle
eğitimin temel taşları olan okullar kendirini çağın gereksinimi ve yeniliklerine uygun bir şekilde geliştirmelidir
(Şahin & Aslan, 2008).
Vanderlinde & Braak (2011), öğretmenlerin eğitsel yeniliklerin uygulanmasında önemli rollerinin
olduğunu belirtmektedir. Öğretmen adayları, pedagojik yaklaşımları teknolojinin imkanları ile bir arada
kullanabilen, yenilikçi ve yeterliklerini bilgi toplumu ihtiyaçları doğrultusunda güncelleyebilecek durumda
yetiştirilmesi gerekmektedir (Çuhadar vd.,2013).Drent ve Meelissen (2008), kişisel girişimciliğin,öğrenme
sürecinde
bilgi ve iletişim teknolojilerinin yenilikçi kullanımında önemini vurgulamaktadır.Eğitim
fakültelerinin birçoğu yenilikçi eğitim programları tasarlamalarına rağmen öğretmen adaylarını geleneksel
olan uygulamalar ile karşı karşıya bırakılmaktadırlar (Shantz, 1995).Teknolojinin, tek başına pedagojiyi
1
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zenginleştirmesinin zor olacağını teknolojik araçların başarılı bir şekilde öğretim süreciyle bütünleşip
kullanılması gerektiği belirtilmektedir (Georgina & Hosford 2009)
Usluel & Mazman (2010) öğretmen adaylarının eğitimde kullanılacak yenilikleri benimseyip, etkili
kullanmasının önemini belirmektedir.Öğretmen adayları, yeniliklere karşı sorgulayıcı olup teknopedagojik
eğitim yeterliklerine sahip olduklarını düşünmektedirler oysa güncel teknolojiyi takip edip bunu sınıfında
etkin şekilde kullanacak olan öğretmen ve öğretmen adaylarının toplumu yönlendiren ve yeniliklerin
yayılması konusunda yenilikçi bir model açısına sahip olmaları gerekmektedir (Çuhadar vd., 2013).
Araştırmayla ilgili literatür incelendiğinde bireysel yenilikçilik ile araştırmaların genellikle öğretmen
adayları üzerinde yürütüldüğü görülmüştür (Özgür, 2013; Çuhadar vd.,2013; Çelik ,2013; Adıgüzel ,2013;
Kert & Tekdal, 2012; Kılıçer, 2011; Bitkin, 2012).
Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde eğitim
sürecinde
kullanabilmelerine yönelik yeterliklerinin belirlenmesi adaylarının yenilikçilik özellikleri ile ilişkisinin ortaya
konulmasının önemli olduğu belirtilmektedir (Çuhadar vd., 2013).
Araştırmanın
amacı,
öğretmen
adaylarının bireysel mesleki öz- yeterlik algıları ile teknopedagojik yeterlikleri arasındaki ilişkinin
belirlenmesidir.
II.YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırma tarama modelindedir. Betimsel tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var
olduğu şekli ile betimlemeyi amaç edinen bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2005). Bu araştırmada eğitim
fakültesinde 4. sınıflarında okumakta olan öğretmen adaylarının katılımıyla bireysel mesleki öz- yeterlik algıları
ile teknopedagojik yeterlikleri arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu 2013-2014 akademik yılı güz döneminde Trakya üniversitesi eğitim
fakültesinde (Fen Bilgisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Okulöncesi, Resim ve Sınıf
Öğretmenliği) 4. sınıflarında okumakta olan 295 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların %78.6
kız,%21.4’si erkek olup; %17.6 Fen Bilgisi Öğretmenliği; %15.9 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,
%19.3 Okulöncesi Öğretmenliği; %8.5 Resim Öğretmenliği; %38.7 Sınıf Öğretmenliği programı öğrencisidir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada gereksinim duyulan verileri toplamak üzere, öğretmen adaylarının TPACK
teknopedagojik eğitim yeterliklerini “Kabakçı Yurdakul, Odabaşı, Kılıçer, Çoklar, Birinci & Kurt (2012)
tarafından geliştirilen “Teknopedagojik Eğitim Yeterlik Ölçeği” ile Çapa, Çakıroğlu & Sarıkaya (2005)
tarafında geliştirilen “Mesleki Öz-Yeterlik Algıları” ölçeği kullanılmıştır.
Kabakçı Yurdakul, Odabaşı, Kılıçer, Çoklar, Birinci & Kurt (2012) tarafından geliştirilen
Teknopedagojik Eğitim Yeterlik (TPACK-deep) Ölçeği, 33 madde ve dört faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler;
tasarım, uygulama, etik ve uzmanlaşmadır. Tasarım faktörü, öğrenme-öğretmede ortam, plan, öğretim programı
geliştirmek ve aynı zamanda bunları uygun teknoloji araçları ile bütünleştirmeyi ifade etmektedir. Uygulama
faktörü, tasarım planlarının uygulanması ve etkili değerlendirmelerin gerçekleştirilebilmesinde uygun
teknolojilerin kullanılmasıdır. Etik faktörü, öğrenme-öğretme ortamlarında teknoloji kullanımında yasal ve etik
davranışların ortaya konmasını ifade etmektedir. Uzmanlaşma faktörü, teknoloji kaynaklarının etkili
kullanımının sergilenmesinde teknoloji kullanımına yönelik öğretmen liderlik yeteneğinin geliştirilmesi ve
sergilenmesidir. Ölçek maddeleri, 5`li likert tipi olup “Rahatlıkla Yapabilirim”, “Yapabilirim”, “Kısmen
Yapabilirim”, “Yapamam” ve “Kesinlikle Yapamam” şeklindedir. Tüm ölçek için iç tutarlılık katsayısı
(Cronbach’s alpha katsayısı) .95 bulunmuştur. Ölçeği oluşturan faktörlerin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach’s
alpha katsayısı) ise, .85 ve .92 arasında değerler almaktadır. Aynı zamanda doğrulayıcı faktör analizi ile ölçeğin
dört faktörlü bir yapı oluşturduğu doğrulanmıştır. Ayrıca, ölçeğin test tekrar test katsayısı .80 olarak
bulunmuştur. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 33 en yüksek puan ise 165’tir. Ölçekten hesaplanan puan,
165’e yaklaştıkça teknopedagojik (TPACK) yeterlik artmakta, 33’e yaklaştıkça teknopedagojik (TPACK)
yeterlik azalmaktadır (Kabakçı Yurdakul, vd., 2012).
Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği Tschannen-Moran & Hoy (2001) tarafından hazırlanmış olan geliştirilen
ve Türkçe’ye Çapa, Çakıroğlu & Sarıkaya(2005) tarafından uyarlanan “Öğretmen Öz-Yeterliği Ölçeği” 24
madde ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar, “Öğrenci katılımını sağlama”, “Sınıf yönetimi”, ve
“Öğretim stratejiler” olarak adlandırılmıştır. Ölçek 9’lu Likert tipinde toplam 24 madde içermektedir. Ölçek
nitelikli bir öğretmende bulunması gereken temel boyutları içermektedir. Ölçeğin güvenirlik çalışmalarına göre
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her bir boyut için iç tutarlılık katsayıları; Öğrenci katılımını sağlama .82, Sınıf yönetimi .84, Öğretimsel
stratejiler .86 ve ölçeğin geneli için .93 olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırma sonucu elde edilen veriler öncelikle araştırmacı tarafından bilgisayar ortamına aktarılmış,
verilerin çözümlenmesi SPSS 17.0 istatistik paket programı kullanılarak aritmetik ortalama, standart sapma ve
Pearson korelasyon katsayısı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerini
kullanımlarını düzeye göre belirlemek için, ölçeğin aralık genişliği, “dizi genişliği/yapılacak grup sayısı”
(Tekin, 1993) formülünden yararlanılarak hesaplanmıştır. Buna göre ölçeğin aralık genişliği 5 (Rahatlıkla
Yapabilirim) – 1 (Kesinlikle Yapamam) / 5 = ,80 olarak hesaplanmıştır. Araştırma bulgularının
değerlendirilmesinde esas alınan aritmetik ortalama aralıkları; 1,00 - 1,80= “Kesinlikle Yapamam”, 1,81 – 2,60=
“Yapamam”, 2,61 – 3,40= “Kısmen Yapabilirim”, 3,41 – 4,20= “Yapabilirim”, 4,21 – 5,00= “Rahatlıkla
Yapabilirim” şeklinde yorumlanmıştır.
III.BULGULAR
Tablo 1.
Öğretmen adaylarının Mesleki özyeterlik algıları ile Teknopedagojik Eğitim Yeterlik algılarının analizi
N
Ortalama
Standart Sapma

Ortalama / madde sayısı

ÖKYÖY
Efficacy in Student Engagement /
Öğrenci katılımına yönelik
özyeterlik

295

55,28

6,57

6,91

ÖSYÖY
Efficacy in Instructional
Strategies / Öğretim stratejilerine
yönelik özyeterlik

295

55,47

7,26

6,93

SYYÖY
Efficacy in Classroom
Management / Sınıf yönetimine
yönelik özyeterlik

295

55,06

7,25

6,88

Toplam Öz-yeterlik

295

165,82

18,71

6,91

TASARIM

295

41,24

4,63

4,12

UYGULAMA

295

47,66

5,08

3,97

ETİK

295

24,02

2,94

4,00

Uzmanlaşma

295

21,09

2,27

4,22

Toplam TPACK

295

134,01

13,02

4,06

Mesleki özyeterlik konusunda öğretmen adaylarının ölçeğin tümünde ve alt boyutlarında kendilerini
“oldukça yeterli” hissetikleri ifade edilebilir. Öte yanda Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri açısında
uzmanlaşma boyutunda “rahatlıkla yapabilirim” düzeyinde iken diğer boyutlarda “yapabilirim” düzeyinde olup
genelde mesleki ve teknopedagojik yeterliklerinin olumlu düzeylerde olduğu söylenebilir.
Tablo 2.
Öğretmen adaylarının Mesleki özyeterlik algıları ile Teknopedagojik Eğitim Yeterlik algılarının İlişkisi
TASARIM
UYGULAMA
ETİK
Uzmanlaşma
ÖKYÖY
ÖSYÖY
SYYÖY
Toplam Öz-yeterlik

,212

**

,322

**

,260

**

,300

**

,252

**

,320

**

,330

**

,341

**

,345

**

,407

**

,372

**

,423

**

Toplam TPACK

,308

**

,305**

,306

**

,385**

,340

**

,364**

,359

**

,398**

Analiz sonuçlarına göre ÖKYÖY ile tasarım ve uygulama boyutları arasında; SYYÖY ile tasarım
arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki varken; ölçeklerin diğer alt boyutları ile toplamları
arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
IV. TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu araştırmada öğretmen adaylarının bireysel mesleki öz- yeterlik algıları ile teknopedagojik
yeterlikleri arasındaki ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
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Graham (2011) teknolojik, pedagojik ve alan bilgisi olarak ifade edilen TPACK (Technological
Pedagogical Content Knowledge) ilgi ve uygulanmasının eğitime entegre edilerek kullanımının her geçen gün
artmakta olduğunu belirtmektedir.
Öğrenme ve öğretme sürecinde pedagojik yaklaşımların uygun bir şekilde teknolojiyle beraber
kullanılması son derece önemlidir(Çuhadar vd.,2013).
Yıldırım (2007) öğretmenlerin okullardaki teknoloji kullanama konusundaki bilgi ve becerilerinin
yetersiz olup tutumlarının düşük olduğunu belirtmektedir. Adıgüzel (2010) ‘öğretmenlerin okuldaki öğretim
teknolojilerini kullanmada tereddüt içerisinde olduklarını belirtmiştir. Yaşar ve Gültekin (2007) öğretmenlerin
okullardaki öğretim teknolojilerinin eğitsel özelliklerini yeterince tanıyarak, nasıl ve nerede kullanmaları
gerektiğini bilmelerinin gerekli olduğunu belirtmiştir.
Öğretmenler bilgi ve iletişim teknolojilerini derslerinde uygun şekilde kullanabilmeleri için mevcut
potansiyellerinin farkında olmasını, öğrencilerinde ihtiyaçlarına uygun araç ve yöntemleri seçip etkili bir şekilde
tasarlayıp yeni öğretim stratejileri geliştirmesi gerekmektedir(Demiraslan & Usluel, 2008).
Araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının ÖKYÖY ile tasarım ve uygulama
boyutları arasında; SYYÖY ile tasarım arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki varken;
ölçeklerin diğer alt boyutları ile toplamları arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu
belirlenmiştir.
Mesleki özyeterlik konusunda öğretmen adaylarının ölçeğin tümünde ve alt boyutlarında kendilerini
“oldukça yeterli” hissetleri, meslek bilgilerini teknoloji ile bütünleştirebildikleri ifade edilebilir.
Araştırma sonucu elde edilen bulgular literatürdeki yapılan benzer araştırmalar ile paralellik
göstermektedir (Haşlaman, Kuşkaya-Mumcu, & Usluel, 2007;Hermans, Tondeur, van Braak & Valcke, 2008;
Kaya & Usluel, 2011; Lai & Chen, 2011; Kabakçı -Yurdakul, 2011; Haelermans & Blank, 2012; Loogma,
Kruusvall & Ümarik, 2012; Çuhadar, Bülbül & Ilgaz 2013; Sancar -Tokmak, Yavuz - Konokman, & Yanpar Yelken,2013).
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇ VE GÜDÜLENME
STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİSİ
THE RELATİONSHİP BETWEEN EPİSTEMOLOGİCAL BELİEFS AND MOTİVATİONAL
STRATEGİES OF TEACHER CANDİDATES
Suat Yapalak1
Özet
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının epistemolojik inançlar ile güdülenme stratejileri arasındaki ilişkiyi
incelemektir. Araştırma tarama modelinde olup,2013-2014 akademik yılı güz döneminde Trakya üniversitesi Eğitim
Fakültesinde 2. ve 3. sınıflarında okumakta olan 414 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada
gereksinim duyulan verileri toplamak üzere, öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarını (EİÖ) belirlemek için
epistemolojik inanç ölçeği, güdüleri içinde güdülenme stratejileri ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi SPSS 17.0
istatistik paket programı kullanılarak aritmetik ortalama, standart sapma testi ve Pearson korelasyon hesaplaması ile
gerçekleştirilmiştir. Güdülenme boyutları maddeler açısından incelendiğinde genelde ortalama üzerinde yer aldıkları
görülürken, epistemolojik inançlar ölçeğinin boyut bazında ise Tek Bir Doğrunun Var Olduğuna İnanç (TBDVOİ) da
ortalamadan yüksek, Öğrenmenin Yeteneğe Bağlı Olduğuna İnanç (ÖYBOİ) ortalamaya yakın ve Öğrenmenin Çabaya
Bağlı Olduğuna İnanç (ÖÇBOİ) ‘ın ortalamanın altında olduğu görülmektedir. Yapılan analiz sonucunda İçsel hedef
düzenleme (İHD) ve öğrenme ve performansla ilgili öz yeterlik (ÖPİÖY) boyutlarının Öğrenmenin Çabaya Bağlı
Olduğuna İnanç ile arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki varken; Dışsal hedef düzenleme (DHD)’nin
ÖÇBOİ, ÖYBOİ ve TBDVO ile; Görev değeri (GD)’nin ÖÇBOİ ve ÖYBO ile; öğrenmeye ilişkin kontrol inancı (ÖİKİ)
’nin ÖÇBOİ ve ÖYBOİ ile; sınav kaygısı ( SK)’nın ÖÇBOİ ve ÖYBOİ ile aralarında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı
bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte ÖPİÖY ile ÖYBOİ arasında ve SK ile TBDVOİ arasında .01 kesim
düzeyinde pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki vardır.
Anahtar sözcükler: Epistemolojik inançlar, güdülenme stratejileri, öğretmen adayları.

Abstract
The aim of this study is to examine the relationship between epistemological beliefs and motivational strategies
of candidate teachers. It is a survey model research and the population of this study includes 414 students from 2 nd and 3rd
classes at Trakya University, Education Faculty. In order to gather the data needed “Epistemological Belief Scale” for
determining candidate teachers’ epistemological beliefs and for their motivation “Motivational Strategies Scale” were used.
The data collected was analysed by using SPSS 17.0 statistic program of which mean, standard deviation and Pearson
correlation were calculated. When motivational dimensions are assessed in terms of items, it is seen that they are generally
above the mean. However, in terms of epistemological beliefs scale dimension, it is found that the Belief of that There Is
Only One Unchanging Truth is beyond the mean, the Belief of Learning Depends on Talent is close to the mean, the Belief
of Learning Depends on Effort is below the mean. According to the results, there is a positive, moderate-level, statistically
significant correlation among the dimensions of Intrinsic Goal Orientation, Students’ Perception of Self Efficiency and the
Belief of Learning Depend on Efforts whereas a positive, small-level statistically significant correlation among Extrinsic
Goal Orientation and the Belief of Learning Depends on Effort, the Belief of Learning Depends on Talent, the Belief of that
There Is Only One Unchanging Truth; and among Task Value and the Belief of Learning Depends on Effort, the Belief of
Learning Depends on Talent; and among Control Beliefs for Learning and the Belief of Learning Depends on Talent, the
Belief of Learning Depends on Effort; and between Test Anxiety and the Belief of Learning Depends on Effort, the Belief
of Learning Depends on Talent. Besides, there is a positive, small-level statistically correlation at .01 level between Test
Anxiety and the Belief of that There Is Only One Unchanging Truth.
Keywords: epistemological beliefs, motivational strategies, candidate teachers

I. GİRİŞ
Son yıllarda bireylerin epistemolojik inançlarının belirlenmesi üzerine yapılan çalışmalar gerek
ülkemizde gerekse yurtdışında hızla artmaktadır. Epistemolojik inançlar, dayandırıldıkları temellere dayanarak
araştırmacılar tarafından farklı şekilde yorumlanabilmektedir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre bireysel
özelliklerden biri olduğu kabul edilen epistemolojik inançların bireylerin öğrenmeleri üzerinde oldukça önemli
etkileri olduğu ortaya konulmuştur (Öngen, 2003; Deryakulu, 2004; Eroğlu, 2004; Deryakulu ve Büyüköztürk,
2005; Deryakulu, 2006; Shommer, 1990 ).
Epistemolojik inanışlar geniş ve önemli bir araştırma alanı olmakla birlikte, aslında içerisinde sahip
olduğu felsefik düşünceler ve eğitim basamakları ile günümüz dünyasında ve eğitim alanında konumu ve önemi
gittikçe artmaktadır (Akınoğlu, ve Demir 2010).

1
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Gelişmiş epistemolojik inançlara sahip öğrenciler, öğrenme sürecinde daha fazla sayıda ve daha
nitelikli bilişsel bilgi işleme stratejileri kullanmakta, daha yüksek düzeyde akademik başarı göstermekte, okula
yönelik daha olumlu tutumlara sahip olup, eğitimin yararına daha çok inanıp çok yönlü düşünceler
oluşturabilmektedirler (Deryakulu ve Büyüköztürk, 2005). Öğrenme-öğretme etkinliklerinin gerçekleşmesinde
temel bir öğe olan birden fazla anlamda kullanılan güdülenme motivasyon kelimesi ile dilimizde eşanlamlı
olarak kullanılmaktadır. Güdülenme insan davranışlarının ortaya çıkmasına sebep olan ve davranışlara yön
veren içsel durum” şeklinde basit bir tanımlama yapılabilir (Ertem, 2006).
Akademik güdülenme düzeylerini etkileyen değişkenlere yönelik çalışmalar incelendiğinde öğretmen
adaylarına derslerde ya da ders dışında güdülenmelerini arttırmak için kendilerini geliştirmelerine yardımcı
olacak teknikler konusunda beceri kazanmalarının gerektiği düşünülmektedir (Terzi, Ünal & Gürbüz, 2011)
Öğrencinin öğrenme sürecinde aktif olabilmesi için, onun bu sürece katılmaya istekli olması,
güdülenmiş olması gerekir. Öğrencilerin öğrenmeye karşı olan isteksizliği, hedeflerin öğrenci düzeyine uygun
olmasına, öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan tekniklerin uygun ve yerinde olmasına rağmen, sürecin
başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açabilir (Kelecioğlu, 1992).
Derslerde öğretmen tarafından kullanılan öğretim teknikleri ile güdülenme arasında dolaylı bir ilişkinin
olduğu düşünüldüğünde öğretim üyelerinin derslerde öğrencilerin güdülenmelerini sağlayacak öğretim yöntem
ve tekniklerini kullanmalarının önemli olduğu düşünülmektedir (Terzi vd., 2011).

II.YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırma tarama modelindedir. Betimsel tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var
olduğu şekli ile betimlemeyi amaç edinen bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2005). Bu araştırma 2. ve 3.
sınıflarda okumakta olan 414 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğretmen
adaylarının epistemolojik inançlar ile güdülenme stratejileri arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu 2013-2014 akademik yılı güz döneminde Trakya üniversitesi eğitim
fakültesinde (Sınıf, Fen Bilgisi, Okulöncesi, Türkçe, Müzik, İngilizce, Bilgisayar ve Resim Öğretmenliği) 2. ve
3. sınıflarında okumakta olan 414 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların %67.6 kız,%37.4’ü erkek
olup; %10.4 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE); %17.1 Sınıf Öğretmenliği; %10.3 Fen
Bilgisi Öğretmenliği; %22.0 Okulöncesi Öğretmenliği; % 10.4 Türkçe Öğretmenliği; % 5.6 Müzik
Öğretmenliği; %12.8 İngilizce Öğretmenliği ve %11.4 Resim Öğretmenliği programı öğrencisidir.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada gereksinim duyulan verileri toplamak üzere, öğretmen adaylarının epistemolojik
inançlarını belirlemek için Schommer (1990) tarafından geliştirilen ve Deryakulu ve Büyüköztürk (2002)
tarafından Türkçe ’ye uyarlanan geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış Epistemolojik İnanç Ölçeği (EİÖ) ile
toplanmış. Ölçek, “Öğrenmenin Çabaya Bağlı Olduğuna İnanç” (ÖÇBOİ), “Öğrenmenin Yeteneğe Bağlı
Olduğuna İnanç” (ÖYBOİ) ve “Tek Bir Doğrunun Var Olduğuna İnanç” (TBDVOİ) şeklinde üç faktörden
meydana getirilmiş ölçek, (1) Kesinlikle Katılmıyorum ile (5) Kesinlikle Katılıyorum arasında değişen 5
dereceli likert tipi bir ölçektir. Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ölçeğin bütünü için .71, Öğrenmenin
Çabaya Bağlı Olduğuna İnanç faktörü için .83, Öğrenmenin Yeteneğe Bağlı Olduğuna İnanç faktörü için .62 ve
Tek Bir Doğrunun Var Olduğuna İnanç faktörü için ise .59 olarak hesaplanmıştır (Deryakulu ve Büyüköztürk,
2002). Öğretmen adaylarının güdüleri içinde (Büyüköztürk ve diğ., 2004) tarafından Türkçeye uyarlanan
güdülenme stratejileri ölçeği kullanılmıştır. Adaylar ölçekte yer alan her bir ifadeye ilişkin katılma düzeylerini
“benim için kesinlikle yanlış (1)” ile “benim için kesinlikle doğru (7)” arasında değişen 7 dereceli likert tipi
ölçeği üzerinde işaretlemişlerdir. Ölçek, İçsel hedef düzenleme (İHD) (4 madde), Dışsal hedef düzenleme
(DHD) (4 madde), Görev değeri (GD) (6 madde), öğrenmeye ilişkin kontrol inancı (ÖİKİ) (4 madde), öğrenme
ve performansla ilgili öz yeterlik (ÖPİÖY) (8 madde), sınav kaygısı (SK) (5 madde) olmak üzere toplam altı
faktörden oluşmaktadır. Cronbach Alpha katsayısı sırasıyla, .59, .63, .80, .52, .86 ve .69’dur.
Verilerin Analizi
Araştırma sonucu elde edilen verilerin çözümlenmesi SPSS 17.0 istatistik paket programı kullanılarak
aritmetik ortalama, standart sapma testi ve Pearson korelasyon hesaplaması ile gerçekleştirilmiştir.
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III. BULGULAR
Bu bölümde araştırmanın amacına dayalı olarak öğretmen adaylarının epistemolojik inanç düzeyleri ile
güdülenme stratejileri arasındaki ilişkin bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir. Öğretmen adaylarının
epistemolojik inançları ile güdelenme alt boyutlarının analiz sonuçları dağılımı aşağıda Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1.
Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile güdelenme alt boyutlarının analiz sonuçları dağılımı
N
Ortalama
Standart Sapma
Ortalama / Madde Sayısı
İHD

414,00

20,43

4,48

5.10

DHD

414,00

17,65

5,27

4.41

GD

414,00

31,36

6,04

5.23

ÖİKİ

414,00

20,17

3,98

5.04

ÖPİÖY

414,00

39,80

7,55

4.97

SK

414,00

18,24

6,28

3.65

ÖÇBOİ

414,00

36,99

8,57

2.01

ÖYBOİ

414,00

19,44

5,20

2.43

TBDVO

414,00

27,07

4,79

3.00

Tablo 1’de öğretmen adaylarının güdülenme boyutları maddeler açısından incelendiğinde genelde
ortalama üzerinde yer aldıkları görülürken, epistemolojik inançlar ölçeğinin boyut bazında ise TBDVO da
ortalamadan yüksek, ÖYBO ortalamaya yakın ve ÖÇBOİ’nin ortalamanın altında olduğu görülmektedir.
Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile güdelenme puanları arasındaki ilişki sonuçları dağılımı aşağıda
Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2.
Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile güdelenme puanları arasındaki ilişki
ÖÇBOİ
ÖYBO
İHD

TBDVO

,328**

,254**

,150

**

,155

**

,197**

GD

,208

**

,246

**

,001

ÖİKİ

,281**

,264**

,082

ÖPİÖY

,313**

,119*

,048

,183**

,121*

DHD

SK
,151**
** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı (2-yönlü).
*Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlı (2-yönlü).

,094

Tablo 2’de öğretmen adaylarının yapılan analiz sonucunda İHD ve ÖPİÖY boyutlarının ÖÇBOİ ile
arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki varken; DHD’nin ÖÇBOİ, ÖYBO ve TBDVO ile; GD’nin
ÖÇBOİ ve ÖYBO ile; ÖİKİ’nin ÖÇBOİ ve ÖYBOİ ile; SK’nin ÖÇBOİ ve ÖYBOİ ile aralarında pozitif yönde
düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte ÖPİÖY ile ÖYBOİ arasında ve SK ile
TBDVO arasında .01 kesim düzeyinde pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.
IV. TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu araştırmada, Trakya üniversitesi eğitim fakültesinde (Sınıf, Fen Bilgisi, Okulöncesi, Türkçe, Müzik,
İngilizce, Bilgisayar ve Resim Öğretmenliği) 2. ve 3. sınıflarında okumakta olan öğretmen adaylarının
epistemolojik inançlar ile güdülenme stratejileri arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır.
Bireylerin ders çalışma başarısı üzerinde etkili olan öğrenme değişkenlerinden birisi olan güdülenme
derslerde öğretmen tarafından kullanılan öğretim teknikleri ile güdülenme arasında dolaylı bir ilişkinin olduğu
düşünüldüğünde öğretim üyelerinin derslerde öğrencilerin güdülenmelerini sağlayacak öğretim yöntem ve
tekniklerini kullanmalarının önemli olduğu düşünülmektedir (Terzi vd.,2011).
Araştırmada güdülenme boyutları maddeler açısından incelendiğinde genelde ortalama üzerinde yer
aldıkları görülürken, epistemolojik inançlar ölçeğinin boyut bazında ise TBDVO da ortalamadan yüksek, ÖYBO
ortalamaya yakın ve ÖÇBOİ’nin ortalamanın altında olduğu, İHD ve ÖPİÖY boyutlarının ÖÇBOİ ile arasında
pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki varken; DHD’nin ÖÇBOİ, ÖYBOİ ve TBDVO ile; GD’nin
ÖÇBOİ ve ÖYBOİ ile; ÖİKİ’nin ÖÇBOİ ve ÖYBO ile; SK’nin ÖÇBOİ ve ÖYBOİ ile aralarında pozitif yönde
düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte ÖPİÖY ile ÖYBO arasında ve SK ile
TBDVO arasında .01 kesim düzeyinde pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Araştırmadan elde
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edilen bu sonuçlar ilgili literatür tarafından desteklenmektedir (Busato , Prins ,Elshout ve Hamaker, 2000;
Garcia, Yu,ve Coppola, 1993; Kapıkıran ve Özgüngör, 2009; Karsenti ve Thibert, 1995; Terzi vd.,2011; Şahin
ve Çakar,2011 ).
Öğretmen adaylarının, başta bilginin yapısına ve varlığına yönelik sahip oldukları ne olduğu ve bu
inançların öğrenim dönemi süreci içerisinde bir değişiklik gösterip göstermediği önem arz etmektedir
(Demirli, Türel & Özmen, 2010). Bireylerin gelişme düzeyini etkileyen epistemolojik inanışlar, eğitimdeki
değerinin farkına varılabilmesi, bu alanda hem niteliksel hem de niceliksel olarak yapılacak çalışmalarla ilgilidir
(Akınoğlu ve Demir, 2010).
Her birey farklı olup, değişik kişiliğe sahiptir. Öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının
bilinmesi ve güdülerini artırıcı öğretim ilke ve yöntemlerini yerinde kullanmanın öğrencilerin kendilerini daha
iyi geliştirmelerine yardımcı olacağı düşünülmektedir.
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CONTRIBUTIONS OF ESTIMABLE EDUCATIONALIST OF THE 2ND
CONSTITUTIONALIST PERIOD SATI` AL-HUSRI TO TURKISH EDUCATION SYSTEM
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNİN ÖNEMLİ EĞİTİMCİSİ MUSTAFA SATI BEY’İN TÜRK
EĞİTİM SİSTEMİNE KATKILARI
Sabri Can Sannav
Abstract
Satı’al-Husri, one of the leading educationalists in the constitutionalist period in Turkey having a role in the establishment
of a new education conception with a scientific character based on the basics of Western Pedagogy, was among the
pioneers of educationalists having announced in his works and articles opinions on the principles and methodology of
education, among others, towards candidate teachers. Satı’al-Husri had a concrete role both in the entrance of Western
Pedagogy to the country and in the further establishment of reformist ideas on education as part of the education
movements in the constitutionalist era through not only considerably gifted publishing activities but also reformation
efforts in Higher Teachers’ Training Collages. In the history of Turkish Education, he is mostly known to have opposed to
Ailanthus Theory of Emrullah Effendi. He was influential in the establishment of a scientific education conception in
Turkey based on Western Pedagogy during the time when he was a teacher in Darülmuallimin, the Teachers’ Institute. His
attempts to raise teachers were greatly appreciated by all Turkish intellectuals of the era. Having originally supported the
idea of Ottomanism, Satı’Al-Husri left Turkey once the Ottoman Empire broke into the age of downfall and took
significant posts in the education system of Syria, Iraq and Egypt after the World War I.
Keywords: Satı’Al-Husri, Ailanthus Theory (Tuba Tree theory).
Özet
Meşrutiyet döneminde Batı Pedagojisinin temellerine dayanan ilmî karakterdeki yeni eğitim anlayışının Türkiye’de
yerleşmesinde rolü olan eğitimcilerin başında gelen Mustafa Satı Bey, yazmış olduğu eserler ve yazılarda öğretmen
adaylarına öğretilmesi gereken öğretim-ilke ve yöntemleri meselesi konusunda da görüş ve fikirlerini açıklayan
eğitimcilerimizin öncülerinden birisi olmuştur. Mustafa Satı Bey, gerek oldukça seviyeli yayın faaliyetleriyle gerekse
Öğretmen okullarında gerçekleştirdiği ıslahat çalışmalarıyla Meşrutiyet dönemi eğitim hareketleri içersinde hem Batı
pedagojisinin ülkeye girişinde hem de daha sonraki reformist karakterdeki eğitim görüşlerinin oluşmasında hissedilir
ölçüde bir rol oynamıştır. Türk Eğitim tarihimizde genellikle Emrullah Efendi’nin Tuba Ağacı Teorisine karşı çıkmakla
tanınmıştır. Darülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu)’de öğretmenlik yaptığı yıllarda batı pedagojisine dayanan bilimsel
bir eğitim anlayışının Türkiye’de yerleşmesinde etkili olmuştur. Öğretmen yetiştirme konusundaki çabaları devrin tüm
Türk aydınları tarafından takdirle karşılanmıştır. Başlangıçta Osmanlıcılık fikrine taraftar olan Satı Bey, Osmanlı Devleti
yıkılma sürecine girmesinden sonra Türkiye'den ayrılmış ve I. Dünya Savaşı’ndan sonra Suriye, Irak ve Mısır’da eğitim
alanında önemli hizmetler vermiştir.
Anahtar Kelimeler: Mustafa Satı Bey, Tuba Ağacı Teorisi.

Distinguished educationalist of the second constitutionalist period, Satı’Al-Husri was mostly known to
have opposed to the Ailanthus Theory (Tuba Tree theory ) of Emrullah Effendi in the history of education in
1918-20. He was influential in the establishment of a scientific education conception in Turkey based on
Western Pedagogy during the time when he was a teacher in Darülmuallimin, the Teachers’ Institute. His
attempts to raise teachers were greatly appreciated by all Turkish intellectuals of the era and he was named as
“Turkish Frobel” after Friedrich Fröbel, one of the revolutionaries in pedagogy.
Satı’Al-Husri was born in Yemen in 1880.His Aleppine father was the chief justice of court in Yemen.
Satı’Al-Husri had 14 siblings. He graduated from the Royal Academy in 1900. At first, he worked as a
schoolteacher in Yanina high school. In 1905, he stopped being a schoolteacher.He undertook the post of county
governor in Rodkovich and Florin until 1908. His speeches on the constitutionalism were published in the
journal called Neyyir-iHakikat issued in Bitola (Manastir). He became a columnist in this journal after quitting
from his post in Bitola and moving to Istanbul. He also issued a review called Envar-ı Ulum1.
He was appointed in 1909 director of the Teachers’ Institute, Darulmuallimin with the proposal of Nail
Bey, his teacher in the Royal Academy. He totally switched from physiology to pedagogy and sociology and
undersigned many important achievements in this post. In 1910 he went on a European trip. In 1913 he came
into conflict with Emrullah Effendi who “did not have any knowledge on pedagogy” “having a one-track mind
insisting on Ailanthus Theory.” He then resigned from his position in the Teachers’ Institute. A short while
after, he was appointed head of Darus’safaka, secondary school for orphans. In 1915, he established a private
pre-school and grade school called “the New School.”He even opened a “Darulmurebbiyad” to raise pre-school
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teachers. He rejected the undersecretary post in 1919 and moved to Syria. There, he converted secondary school
education to Arabic language. He moved to Italy once French people entered Syria. He then passed to Iraq to
become one of the founders of national education in the country. He was dismissed from the country in 1941 on
ground that he joined forces with “Rashid Ali al-Gailani” movement, which obliged him to publish some of his
works in Beirut. He was once again assigned the post of director-general of education in 1943. He went to Cairo
in 1946 and taught pedagogy and sociology inMa’had at-Tarbiya (the Institute of Education). He then took up
the post of cultural directorate of the Arabian Cultural Office. He died in Cairo in 19692.
WORKS
The accurate number of the works of Satı’Al-Husri who was interested in many disciplines and, apart
from his productivity, made great effort to put his opinions in practice is not known. He has many unpublished
works as well. The number of Turkish works composed by Satı’Al-Husri until 1919 along with the number of
Arabian works composed afterwards is over 50. Besides, Satı’Al-Husri has many articles in over twenty five
journals and reviews some of which he personally issued during his studies in Turkey. The following includes
names of reviews he contributed to: Envâr-ıUlûm, Mülkiye, Necdet, Ulum-u İktisadiyeveİçtimaiyeMecmuası,
Yeni Mecmua, YeniTasvir-I Efkâr, Tedrisat-ıİbtidaiyeMecmuası, Muallim, Terbiye, YeniMekteb, İçtihad, Harp,
Hakk, Aşiyan, Ümmet, TerbiyeEncümeni, Malumat, Servet-I Fünûn, Düşünce, Sabah, Vakit, Tanin, İkdam, Tarik
etc.3.
Significant works of Satı’Al-Husri as certained thus far are as follows: Fenn-ı Terbiye. Istanbul 1325;
Layihalarım. Istanbul 1326; Ümit ve Azim. Istanbul 1329; Vatan İçin. İstanbul 1329; Arawaahadisfi at-tarbiya
wa’t-talim. Cairo 1944; Arawaahadis fi al-vataniyawa’l-kavmiya. Cairo 1944; Yewm Maysalun. Beirut 1947;
Havliyat as-sakafahal-arabiya. Cairo1949; Al-muhadaratı al iftitahiya. Cairo 1954; Al–
‘urubabayndu’atibawamu’aidiha. Baghdad 1954; Al-urubahawwalan. Beirut 1955; Muhadarat fi nushü alfıtırah al-kavmiya. Beirut 1956; Al-biladal-arabiyawa’d, osmaniya. Cairo 1957; Ma hıya al-kavmiya:
abhaswadirasat ‘aladaw” al ahdaswa’n-nazariya. Beirut 1959; Arawaahadisfi at-tarih wa’l-içtima Beirut
19604.
THE EDUCATION CONCEPTION OF SATI’AL-HUSRI AND HIS POSITION IN THE HISTORY OF
TURKISH EDUCATION
Satı’Al-Husri, just as many other Ottoman intellectuals, understood that 1908 political transformation
did not provide the desired solutions and believed the necessity of establishing a modern and qualified education
system to achieve the objectives of this movement. To conceptualize his belief, he endeavored to establish a
modern education system with accurate and solid humane consequences in a way to find a solution to social
problems in the period after 1908. This choice is still highly meaningful. Education lies at the foundation of all
troubles on the shoulders of the state and society as well as all the problems, diseases, deaths, poverty and
violence. It is difficult to solve problems without considering the dimension of education. It is thus clear that
Satı’Al-Husri had the very accurate starting point to solve social problems. Parallel, he put great emphasis on
the relationship between the school and the society. This thought, having its origin in post-industrial society,
became an indispensible requirement for modern societies. Satı’Al-Husri believed that there was a very strong
tie between the school and the society in all domains of life. “Schools reflect the history of nations; represent
their current status; indicate their future,” he consistently remarked in many occasions. As is well known; these
opinions are mostly used as references to John Dewey.
Satı’Al-Husri and the Minister of Education Emrullah Effendi were in conflict in the second
constitutionalist period concerning where to start mass education, from top to bottom or vice versa. Emrullah
Effendi defended the requirement of qualified higher education for a qualified mass education program and
resembled his theory to the ailanthus tree. This debate became famous under the name of Ailanthus theory.
Satı’Al-Husri opposed this idea and defended qualified education stemmed first and foremost from a qualified
primary education system.5 Just as being opposed to the “Ailanthus Theory” of Emrullah Effendi, Satı’Al-Husri
was also well known to be against the conceptions of Ziya Gokalp concerning “education and society.” Satı’AlHusri believed that an intellectual generation shall be raised as trees in naturerather than Ailanthus tree.
“Education was attempted to be brought to our country as Ailanthus tree. It was started to be established as a
tree whose branches spread all over without a solid root. However, the very history of our education system
2
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demonstrated the inconveniences of starting from top to bottom,” Satı’Al-Husri remarked and openly opposed to
Ailanthus Theory6. Satı’Al-Husri responded to Ailanthus theory with “cherry tree” analogy. He told a childhood
memory when he and his friends ornamented a peach tree in their garden with cherries at the absence of his
parents. He conveyed how they enjoyed themselves in pranking the tree with cherries and went into hiding to
further their joy in observing the reactions of his parents. “Do we have lots of kids doing the same thing? That I
don’t know, but it is obvious that there are lots of adults adopting such childhood behaviors,” he remarked as a
criticism to Emrullah Effendi7. The theory of Satı’Al-Husri was proposed as an anti-thesis of the “Ailanthus
theory” of Emrullah Effendi in the second constitutionalist period when debates on education came to forefront.
As opposed to “Ailanthus theory,” Satı’Al-Husri believed that, “higher education is built over secondary
education as well as the secondary education is built upon primary education. No single education level is
constituted without being built upon the previous one. In the pyramid of education, one starts from bottom to
further advance towards the top, not the other way around.” The course of events proved that the opinions of
Satı’Al-Husri were mostly adopted in the National Education circles. Nevertheless, while the college education
advanced on its own, National Education deemed it necessary to advance primary and secondary education.
However, the fact that the bottom and top of the pyramid are strongly tied together as inseparable parts of a
whole was forgotten in time and they were left to advance independently. The idea to establish an education
system adequate to the social body based on common principles could not be furnished8. As opposed to the
opinions of Satı’Al-Husri against those of Emrullah Effendi, leading figures of Turkish education as
FeridunVecdi and Ziya Gokalp supported the Ailanthus theory9.
Satı’Al-Husri believed that education should be based on psychology and sociology. Feelings and
reason, discipline and movement, intimacy and entrepreneurship, idealism and love of economics shall be united
in one’s soul without diverting too much to extremisms. Balance and unity are valid at every level of education.
Devotion to traditions and observing innovations; homeland and nation, nation and the love towards humanity in
general shall be established in national education. A rational arrangement and balance shall be maintained
among political, national, religious, civil, familial, personal and professional ideals.
The educationalist is like a physician prescribing medicines to patients; he shall never go over the limits.
Education can only be national in terms of moral and emotional education, which is only a part of education.
Education is not absolutely national; there is a part of education which is not national.
Before the national education, the characteristics of a nation shall be investigated upon, according to Satı’AlHusri. A necessary and possible ideal, an objective shall be determined and then methods and means to come up
with that objective shall be studied on. Education has different characteristics when applied to a sovereign
nation, captive nation, scattered nation and a nation in unity. In other words, education has distinct features in
various phases of the life of a nation.
National education shall not go beyond homeland education, according to Satı’Al-Husri. It shall not
turn into conservatismin a way to impede development. National education weakening patriotism; being
aggressive towards citizen nations; opposing requirements of modern development is harmful.' The education
we need is an open one based on the principle of love towards our own nation not repugnance towards others.
In conclusion, Satı’al-Husri, one of the leading educationalists in the constitutionalist period in Turkey
having a role in the establishment of a new education conception with a scientific character based on the basics
of Western Pedagogy, was among the pioneers of educationalists having announced in his works and articles
opinions on the principles and methodology of education, among others, towards candidate teachers. Satı’alHusri had a concrete role both in the entrance of Western Pedagogy to the country and in the further
establishment of reformist ideas on education as part of the education movements in the constitutionalist era
through not only considerably gifted publishing activities but also reformation efforts in Higher Teachers’
Training Collages. In the history of Turkish Education, he is mostly known to have opposed to Ailanthus
Theory of Emrullah Effendi. He was influential in the establishment of a scientific education conception in
Turkey based on Western Pedagogy during the time when he was a teacher in Darülmuallimin, the Teachers’
Institute. His attempts to raise teachers were greatly appreciated by all Turkish intellectuals of the era. Having
originally supported the idea of Ottomanism, Satı’Al-Husri left Turkey once the Ottoman Empire broke into the
6
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age of downfall and took significant posts in the education system of Syria, Iraq and Egypt after the World War
I.
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Bir İnceleme”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 5/3 Summer 2010.
7-

Niyazi Berkes, Arap Dünyası Uyanıyor mu? Yön Haftalık Fikir ve Sanat Gazetesi, 29.04.1966.
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THE PROMINENT EDUCATIONIST OF THE SECOND CONSTITUTIONAL ERA,
EMRULLAH EFENDI AND HIS CONTRIBUTIONS TO TURKISH EDUCATION SYSTEM
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ’NİN ÖNEMLİ EĞİTİMCİSİ EMRULLAH EFENDİ VE TÜRK
EĞİTİM SİSTEMİNE KATKILARI
Sabri Can Sannav
Abstract
Emrullah Efendi is one of the most significant figures of Turkish education in the recent period. Particularly during the
Second Constitutional Era of the Ottoman Empire, his studies and opinions during his ministerial duties in the education
system made him a prominent figure even after his death. With “Tûbâ Tree” theory asserted by Emrullah Efendi, a new
dimension was introduced in the debates of education in Turkey and the theory continued arousing heavy debates in the
periods after Emrullah Efendi's death. “Tuba Tree” theory envisages that the educational regulation sare applied in
universities as well as in lower degrees such as teacher training schools and in degrees lower than that and this theory of
Emrullah Efendi was also supported by Ziya Gökalp. Nevertheless, Satı’al-Husri was another Turkish educationist that
strongly opposed to “Tuba Tree” theory. According to Satı’al-Husri, education should be based on psychology and
sociology. Satı’al-Husri also was critical of Emrullah Efendi with the assertion that education should not be from the top
towards the bottom like in Tuba Tree theory but that it should start from the ground school level.
Keywords: Emrullah Efendi, Satı’al-Husri, Tuba Tree Theory, Primary School, University
Özet
Türk eğitim hayatının sson dönemlerdeki en önemli şahsiyetlerinden birisi, Emrullah Efendi'dir. Özellikle II. Meşrutiyet
döneminde, eğitim üst-yönetiminin başında bulunduğu zaman yaptığı çalışmalar ve öne sürdüğü görüşler, onu, ölümünden
sonra da önemli bir kişi haline getirmiştir. Emrullah Efendi tarafından ortaya atılan "Tûbâ Ağacı” teorisi ile Türkiye'deki
eğitim tartışmalarına yeni bir boyut getirmiş ve özellikle de Emrullah Efendi'den sonra yoğun tartışmalara neden olmuştur.
Eğitim ile ilgili düzenlemelerin üniversiteden, öğretmen okullarına oradan da daha aşağı kademelere inmesi demek olan
Emrullah Efendi’nin “Tuba Ağacı” teorisine Ziya Gökalp’in de destek verdiği görülmektedir. Buna karşın “Tuba Ağacı”
teorisine en şiddetli karşı çıkan ise yine önemli bir Türk eğitimcisi olan Satı Bey’dir. Satı Bey’e göre psikoloji ve
sosyoloji’ye dayanarak eğitim yapmalıdır. Satı Bey ayrıca eğitimin Tuba ağacı gibi tepeden değil, İlköğretimden başlaması
gerektiği konusunda Emrullah Efendi’ye ciddi eleştiriler getirmektedir.
Anahtar Kelimeler:Emrullah Efendi, Satı Bey, Tuba Ağacı Teorisi, İlköğretim, Üniversite

Emrullah Efendi is one of the most significant figures of Turkish education in the recent period.
Particularly during the Second Constitutional Era of the Ottoman Empire, his studies and opinions during his
ministerial duties in the education system made him a prominent figure even after his death. The concept of
education of the elites began to be discussed for Turkish education system with his "Tûbâ Tree”theory. This
theory evoked heavy debates after Emrullah Efendi’s death and in fact, it is nothing but an original expression of
the historical course of Turkish education system’s development1. “Tuba Tree” theory envisages that the
educational regulations are applied in universities as well as in lower degrees such as teacher training schools
and in degrees lower than that and this theory of Emrullah Efendi was also supported by Ziya Gökalp 2 and
made efforts for integrating this theory to the education policies of the Party of Union and Progress 3.
Emrullah Efendi was born in Lüleburgaz in 1858 as the son of a tradesman named Ali Efendi. We have
little information about the background of his family. Emrullah Efendi graduated from the primary and
secondary schools and afterwards graduated from the School of Administrative Sciences with a good degree. He
learned French during his education there 4. One year after his graduation (1882), Emrullah Efendi was
appointed as the Director of National Education in Yanya5. In 1884, he began his service as the Director of
National Education in Thessaloniki. He continued with the same title also serving in Izmir, Halepand Aydın.
During his service in Aydın, he contradicted with the government of Abdülhamit II and had to escape to Europe.
Emrullah Efendi was also investigated by Babı-I Âli for the misappropriation of 900 kurush from the budget of
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Mustafa Ergün, Emrullah Efendi Hayatı – Görüşleri – Çalışmaları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Dergisi, cilt xxx.,sayı 1-2,1979-1982. s.7-36.
2
K. Nami Duru, Ziya Gökalp, s. 191; Türk Ansiklopedisi, c. XV, Ankara, 1968, s. 182.
3
Mustafa Ergün, “Türk Eğitiminin Batılılaşmasını Belirleyen Dinamikler”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, c.VI, S. 17,
Mart 1990, s. 452.
4
Mustafa Ergün, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri, Ankara, 1996, s. 42.
5
Ziya Kazıcı, “Emrullah Efendi”, TDVİA, c. XI, İstanbul, 1995, s. 165.
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the education department during his escape to Europe6. After staying in Europe for seven years, he was forgiven
by Abdülhamid II and returned to his country7. After Emrullah Efendi returned to his homeland, he was charged
with the duty of Council of Education member8. During his stay in Europe, Emrullah Efendipublished a weekly
newspaper named “Hizmet” with his friend Tevfik Nevzad9.
After his return, Emrullah Efendi worked as a member of the Council of Education. He wrote scholarly
articles in Servet-I Fünun magazine. After the declaration of Constitutional Monarchy in 1908, he worked as the
Principal of Mekteb-I Sultani (The Royal College / GalatasarayHigh School) and afterwards became the
President of the Council of Education. He also taught philosophy in Darülfünun (Ottoman University).
One of the leaders of the Party of Union and Progress, Emrullah Efendi became a member of the
parliament on 16 December 1908 as the representative of Kırkkilise (Kırklareli) province. He was appointed as
the Minister of Education in 1909; however, he resigned after two months. He was appointed for the same duty
for the second time in 1911. After the resignation of Sait Halim Paşa’s Cabinet, he once again quit his services
as the Minister of Education in the same year.
During his duties as the Minister, he implemented novelties in primary and higher education
organizations. He prepared Tedrisat-I İbtidaiye Kanun-u Muvakkatı (The Law Draft for Primary
Education).Emrullah Efendi is also the creator of “Tuba Tree” Theory, with which he is remembered and which
was debated even after his death. Emrullah Efendi died in 1914 in his house in Yeşilköy10.
HIS WORKS
MUHID’ÜL-MARARIF (CIRCLES OF EDUCATION):In 1902, he personally prepared a western style
encyclopedia. This work was so comprehensive that only a part of the letter “a” section of the first volume could
be published.
YENI MUHID’ÜL-MARARIF (THE NEW CIRCLES OF EDUCATION):After becoming the Minister of
Education, Emrullah Efendi compiled and led a board of 132 people for completing this work; however, this
work also could not be completed. Only the first volume of this work could be published.
İZAHNAME (THE EXPLANATION):This work is about the political program of the Part of Union and
Progress. The date of publication of this book is1911. The book consists of four parts. The perspectives on
education are contained in the third part from page 76 to 88.
OSMANLI İTTIHAT VE TERAKKI CEMIYETI IV. KONGRESI NIZAMNAMESI (THE CHARTER OF
THE 4TH CONGRESS OF OTTOMAN COMMITTEE OF UNION AND PROGRESS): Emrullah Efendi was one
of the founders of the Party of Union and Progress. In this Charter, various subjects regarding the Party are
contained.
Aside from these works, Emrullah Efendi wrote articles in a variety of topics in numerous newspapers and
magazines. These articles include:
Yeni Muhitu’l- MaarifGazetesi (The New Education Circles Newspaper): Arz-I Maksat (The Statement
of Objectives), Mebahis-I Lügat (A Discourse on Letters), Mebahis-I Sarfiye (A Discourse on Expenditures),
Patrikhanelerin müstediyatı (Education in Patriarchate), Tedrisat Meselesi ve TaninGazetesi (The Subject of
Education and Tanin Newspaper), İdare-ivilayet (Province Administration).
Mecelle-I Muallimin: Muallimin Ehemmiyet, Şeref ve Meziyeti, Terbiye ve Talim (Civil Law for
Teachers: The Importance, Reputation and Skills of a Teacher, Education and Training).
Mirât-I Maarif: “Usul-ü Terbiye ve Tedris.” (Mirât-ıMaarif: “The Methods of Education and Training”)
Mülkiye: “Tedrisat-I İbtidaiye” (Mülkiye: “Primary Education”)
Ümmet: “İlm-I Terbiye veTedris” (Ümmet: “The Science of Education”)
Servet-i Fünun: “Terbiye Hakkında” (Servet-I Fünun: “On Education”)
Sırat-ı Müstakim: The University lectures of Emrullah Efendi were published in this magazine with the
following headline: “The Minutes of the Statements Kept during the Conference by the Provincial
6

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Yıldız Mütenevvi Maruzat Evrakı (Y.MTV), nr. 289/30.
Hamza ALTIN, “II. Meşrutiyet Dönemi Maarif Nazırlarından Emrullah Efendi ve Öğretmen Yetiştirme Tarihimize
Katkıları”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, 15:2 (2010), S.152.
8
BOA,İrade Maarif (İ.MF), nr. 5/1316/S-4.
9
BOA, Y.MTV, nr. 91/21.
10
Hamza Altın, a.g.m., s. 153.
7
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Directorate Emrullah Efendi at the Ottoman University, Regarding Education”. The most significant
among these speeches are “The Princples of Education”, “On Education”, and “On Scholarly
Education” 11.
EMRULLAH EFENDI’S APPROACH TOWARDS EDUCATION:
Emrullah Efendi worked in various levels of education and wrote articles about these subjects.
Although he was active politics within the Party of Union and Progress, he was firstly and more significantly an
educationist. According to Emrullah Efendi, education is one of the basic conditions for a country to develop.
Emrullah Efendi was influenced by the French in the subject of education, similar to many of his
contemporaries. He frequently mentioned about the French practices while explaining his opinions about
education and morality.
Referring again to France as he always does, Emrullah Efendi complains that at the dawn of Ottoman
Constitutional Monarchy, the priority was not given to education while during the first sessions of the national
parliament that gathered immediately after the Great French Revolution, the public education laws and
regulations were discussed. Hilmi Ziya Ülken notes that Emrullah Efendi was especially inspired from Victor
Cousin, a French philosopher of the 19th century.
Emrullah Efendi regarded science and talent as the core of development in all areas and a nation could
build up prosperity and happiness only with education and training. Education comes first according to him. To
Emrullah Efendi, the morals of a nation are equal to that nation’s level of education. This is the same all across
the world.
Emrullah Efendi asserted that people should be educated in order to reach maturity and in this process,
the attributes of human disposition should also be considered. Emrullah Efendi believed that philosophy is a
must for the better education of the students and he included philosophy classes for high school curricula.
Emrullah Efendi also thought higher education and worked for the improvement of the Ottoman Universities12.
TUBA TREE THEORY:
Emrullah Efendi explained his opinions on the field of education through “Tûbâ Tree” theory.
According to this theory, innovation and modernization should start from a higher level which is Darülfünun
(University), not from a lower level which is primary education, and evolvement should be actualized top down.
According to Emrullah Efendi, human evolution has occurred through development of sciences at universities.
First, scientific mindset should be established and developed and this can be done at Darülfünun (university).
This theory is named after the Tûbâ Tree in heaven, which has its roots at the top and its branches at the
bottom13. As Emrullah Efendi, Ziya Gökalp also argues that education should start top down. Education should
start with the university and follow a development process to primary education. As specified by Gökalp,
universities should be developed first and universities will spread these developments to the other layers of
education. According to Ziya Gökalp, who supports a national education system, education should start at
darülfünun (university), and then continue with darülmuallimin (the faculty of education) and sultanis (the royal
schools). If education does not start with universities, it is not possible for sultani and primaries to make
progress14.
Fundamentally, when everything with regards to education began to be discussed during Second
Constitutionalist period, an antithesis to the “Tuba Tree” theory developed by Emrullah Efendi was brought by
Sati Bey, “thesis on starting primary education”. With regards to the “Tuba Tree” theory, Sati Bey says, “High
education is based on secondary education, and secondary education is based on primary education. No
education degree can be established without basing on the lower level. Development should be from the bottom
of the pyramid to the top. The opposite is not possible.” The course of events indicates that mainly Sati Bey’s
opinions were supported throughout the National Education community. While the university develops by itself,
the National Education considered developing primary and secondary education as the primary duty. However,
the tight connection between the top and bottom of the pyramid and the fact that they are an inseparable whole
was forgotten after a while, and the two were left to development separately. The idea of establishing a system
of education that fits the common principles of both and the social structure did not emerge15.

11

Hamza Altın, a.g.m., 153-154.
Hamza Altın, a.g.m., 155-156.
13
Emre Dölen, “II. Meşrutiyet Döneminde Darülfünun”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt 10, Sayı 1 İstanbul-2008, s. 6.
14
Yıldız Haspulat, 1923- 1940 Yılları Arasında Egitimde Köye Yönelme Hareketlerinin Toplumsal Dayanakları, Atatürk
üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans tezi, Erzurum 2006, s.27.
15
Hilmi Ziya Ülken, “Eğitim Krizinin Kökleri ve Üniversiteler”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt
2, sayı 1, Ankara 1969, s.2-3.
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According to Satı’al-Husri, education should be delivered based on psychology and sociology.
Education should combine sense and mind, discipline and action, sincerity and initiative, idealism and financers
in the person’s soul in moderation.
Balance and integration is present in every aspect of education. Conventionality and innovativeness,
country and nation, nation and humanity love should be accommodated. An arrangement and balance should be
established between political, national, religious, civil, familial, personal and professional goals.
The instructor is like a doctor administering medication to a patient. He should never go over the limit.
Education can only be national in the fields of morality and emotional education, and this is another part of
education. Education is not necessarily national; it has a national part, however it also has parts which are not
national.
According to Satı’al-Husri, the characteristics of the nation should be examined and presented before national
education. A necessary and possible goal for that nation should be determined and then the method and means to
be followed so as to attain this goal should be researched. Again, in this regard, national education features
different characteristics according to a captive nation, a dominant nation, a separated and whole nation, and at
various periods of the nation’s life.
According to Satı’al-Husri, national education should not go beyond country education. It should not
take the form of a conservatism that prevents development. A national education that weakens feelings of
patriotism, takes an aggressive position against citizen nations, opposes the requirements of modern
development will be harmful. 'The national education that we need is an education that is based on loving the
nation, not hating other nations; and is open to development.
Satı’al-Husri is known for objecting Emrullah Efendi's "Tûba Tree" theory and Ziya Gökalp's sense of
education and society during our education history. According to him, enlightened generations should be grown
as natural trees, not trees like the Tûba Tree. Satı’al-Husri argues, “There was an effort to bring education to our
country in the form of Tûba Tree. It began to be established as a tree that has branches all around, without
having sound roots. However, our own education history showed how ill-advised it was to begin from higher
levels” and clearly objected the Tuba Tree theory 16.
In conclusion, Emrullah Efendi and Satı’al-Husri thought differently theoretically with regards to
where to start educational reforms. Satı’al-Husri was the major critic of Emrullah Efendi's Tuba Tree theory,
which argued that reform should begin top down. However, in practice, while Emrullah Efendi made significant
moves in educating primary school teachers, Satı’al-Husri brought the Istanbul Dârülmuallimi, which was
delivered to him at a very low level, to an academy level in a very short period of time. Emrullah Efendi
supports centralization in management; while developing this policy as the Education Minister of the Party of
Union and Progress, M. Sabahattin Bey – a member of the opposing group – embraced decentralization policy
and wanted this kind of management to be implemented in every field. Emrullah Efendi's “Tuba Tree” theory
that he presented as a `principal of education policy' and a goal was adopted and supported by some of the
thinkers that considered the status and urgent needs of Turkey in that period, and Ziya Gökalp, who was the
ideology of the Party of Union and Progress (and prepared the party program) after Emrullah Efendi. Emrullah
Efendi and Satı’al-Husri agreed on the idea that education being a compilation and balance, and presented an
example of successful and consistent work in educating teachers in Turkish Education history.

16

Mustafa Ergün, “20 Yüzyıl Başlarında Türk Eğitiminin Amaçları Konusundaki Tartışmalara Mukayeseli Bir Bakış”,
Belgelerle Türk Tarihi Dergisi. Sayı. 20,1986, s. 63-67.
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DÖRTGEN VE AİLE İLİŞKİLERİ ALGILARI
PRE-SERVICE PRIMARY TEACHERS’ PERCEPTIONS OF QUADRILATERALS AND
INCLUSIONS RELATIONS

Funda Gündoğdu Alaylı1, Elif Türnüklü2, Elif Nur Akkaş3
Özet
Matematiksel kavramların öğretiminde objelerin ve geometrik şekillerin görsel olarak gösterimi ve özellikleri önemli yer
tutmaktadır. Kavramlara ilişkin tanımların yapılandırılmasında kavrama ait görsel imgeler ve özellikler kullanılmaktadır.
Çokgenlerin sınıflandırılması, dörtgenler arası ilişkilerin anlaşılması ve böylece aile ilişkilerinin kurulması problem çözme
süreci için oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının dörtgenlere yönelik algısını, dörtgenlerde aile
ilişkilerini oluşturup oluşturamadıklarını belirlemektir. Araştırma deseni olarak tarama araştırması kullanılmıştır. Araştırma 372
sınıf öğretmeni adayıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, Okazaki ve Fujita (2007) hazırladığı ölçeğin Türkçeye uyarlanması ve
ölçeğe yeni sorular eklenmesiyle elde edilen ölçekle toplanmıştır. Verilerin analizinde, Okazaki ve Fujita (2007)’nın analiz
sürecinden yararlanılmış ve SPSS programı kullanılmıştır. Bulgular değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının çoğu tarafından
dörtgenlere ilişkin görsel imgelerin doğru yapılandırıldığı, dörtgen özelliklerinin anlaşıldığı ve hem parçalı sınıflama hem de
hiyerarşik sınıflama yaparak aile ilişkilerinin kurulduğu anlaşılmaktadır. Ancak özellikle yamuk ve yamuk ailesine ilişkin bir
takım zorluklar yaşandığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dörtgen algısı, dörtgenlerde aile ilişkileri
Abstract
Visual representations of objects and geometrical shapes and their properties are important in teaching mathematical concepts.
Concept image and its properties are used in order to construct concept definitions. Classifications of quadrilaterals and
understanding relations between the quadrilaterals, and thus understanding inclusion relations of quadrilaterals have important
role on problem solving process. The aim of this study is to examine pre-service primary teachers’ perceptions of quadrilaterals
and to determine whether they understand inclusions relations or not. In this research, survey design was employed. The
research was conducted by 372 pre-service primary teachers. The data was collected by Okazaki and Fujita’s (2007) scale
which translated to Turkish and to which some other questions were added. In order to analyze the data, Okazaki and Fujita‘s
analysis process was benefited from and SPSS was used. The results revealed that, almost all pre-service primary teachers
correctly construct images and properties of quadrilaterals and, they used partial and also hierarchical classifications while
constructing inclusion relations. But they have some difficulties related to trapezoid and its family.
Keywords: perceptions of quadrilaterals, inclusions relations of quadrilaterals.

GİRİŞ
Geometrik şekiller ve aile ilişkilerine dair bireylerin algıları ve anlamaları üzerine yapılan araştırmalarda Tall
ve Vinner’ın (1981) dikkat çektiği “kavram imgesi”, Fischbein’in (1993) ortaya attığı geometrik şekillere ait “figür
kavramı” ve “prototip şekil” (Hershkowitz, 1990) anlayışı teorik çatı olarak öne çıkmaktadır. Fischbein’e (1993)
göre geometrik kavramlar hem bazı özellikler ile tanımlanabilir hem de figür olarak da bir imgeye sahiptirler. Bunun
yanı sıra her geometrik kavramın barındırdığı bir görsel imgesi vardır. Görsel imge kavramdan daha çok ön plana
çıkabilmektedir. Bu bağlamda tipik (prototip) örnekler anahtar faktördür. Her kavramın birden fazla prototip örneği
olabilir. Bu prototip örnekler kavrama ait uzun özellik listesinde yer alan özelliklerden bazılarını içeren örneklerdir.
Bu prototip şekillerin kavram imgesinde her zaman bir etkisi vardır (Fischbein, 1993; Hershkowitz, 1990).
Dörtgenleri öğrenme ile ilgilenen araştırmalarda kavram, kavram imgesi, prototip örnekler, dörtgenleri
tanımlama, sınıflama durumlarında öne çıkmaktadır. Bu noktada dörtgenlerde aile ilişkileri kurma, dörtgenleri
sınıflama da genel tercih hiyerarşik sınıflamadır (De Villiers, 1994). De Villiers’e (1994) göre, hiyerarşik sınıflama,
çokgenlerde aile ilişkilerini daha anlaşılır kılan, ekonomik bir sınıflama biçimi olarak ifade edilmiştir. Ayrıca De
Villiers (1994) hiyerarşik sınıflamayı, çokgenlerin barındırdıkları özellikler çerçevesinde alt kümeler şeklinde
ilişkilendirilerek yapılan sınıflama olarak tanımlamıştır. Bu sınıflama çeşidinin yanı sıra çokgen sınıflamasında
görülen bir diğer eğilim ise literatürde parçalı sınıflama olarak adlandırılmaktadır. De Villiers (1994) parçalı
sınıflamayı ise çokgenleri birbirinden bağımsız olarak sahip oldukları farklı özellikler açısından ayrık kümeler
Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Matematik Eğitimi AD, Edirne, fundagundogdu@trakya.edu.tr
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halinde sınıflama olarak tanımlamıştır. Hiyerarşik sınıflama, alternatif tanımların oluşturulması ve bireylerin
zihinlerinde kavramsal şemanın çiziminde etkili olması açısından önemlidir. Bu nedenle bireylerin hiyerarşik
sınıflama yapmaları eğitimlerinin şekillenmesini desteklemektedir (De Villiers, 1994, 1998; Fujita, 2012).
Uluslararası pek çok çalışma, öğrencilerin çoğunun dörtgenleri hiyerarşik sınıflamada ve bazı şekilleri tanımlamada
problem yaşadıklarını göstermektedir (Fujita ve Jones, 2007). Bu duruma kanıt olarak özellikle öğrencilerin
şekilleri, formal olarak tanımlamakta zorlanmaları ve ek olarak geometrik açıklamalarını zihinlerinde var olan
imgelere göre yaptıkları gösterilmektedir.
Fujita ve Jones (2007) dörtgenlere yönelik aile ilişkilerini anlamada olması gereken becerileri
maddelemişlerdir. Bunlar; Bir şekli farklı yollarla sınıflamak, şekiller arasında geçiş kurulabilen ilişkileri anlama
yeteneği, dörtgenler arasındaki asimetrik ilişkileri anlama yeteneği, şekillerin kendilerine has (kritik) özelliklerini
anlama yeteneği olarak belirtmişlerdir. Literatürde her yaş grubunda dörtgenler arası aile ilişkilerini kurma,
tanımlama ve dörtgenlere ait özelliklerde sorunlar görüldüğü tespit edilmiştir (Fujita ve Jones, 2007; Aktaş ve Aktaş,
2012; Türnüklü, Berkün 2013; Türnüklü, Gündoğdu-Alaylı ve Akkaş, 2013). Küçük yaş gruplarında da bireylerin
verilen şekli tanımada, adlandırmada, özeliklerini saymada sorun yaşadıkları görülmüştür. Örneğin, elmas biçiminde
duran bir kareyi yan yattığı için kare olmadığını iddia eden bireylere rastlanırken, daha büyük yaş grupları ile
yapılan çalışmalarda şekilleri tanımada sorun görülmezken, onları tanımlamada ve aile ilişkilerini oluşturmada sorun
yaşadıkları görülmüştür (Fujita, 2012; Fujita ve Jones, 2006; 2007; Okazaki ve Fujita, 2007). Öğretmen ve öğretmen
adayları ile yapılan çalışmalarda da daha küçük yaş gruplarında yapılan çalışmalarda olduğu gibi benzer bulgulara
ulaşılmıştır. Bu araştırmalarda bireylerin kendi kavram imgeleri ile dörtgenlerin akademik tanımlarının farklı
olduğu, kafalarında oluşan şekillere dair imgeler doğrultusunda dörtgenleri sınıflama yoluna gittikleri ve dolayısıyla
bazı hatalara düştükleri ortaya çıkmıştır.
YÖNTEM
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının dörtgenlere yönelik algısını, dörtgenlerde aile ilişkilerini
oluşturup oluşturamadıklarını belirlemektir. Araştırma deseni olarak, nicel araştırma yöntemlerinden tarama
araştırması kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemi bir eğitim fakültesinde öğrenim gören 95 birinci sınıf, 95 ikinci sınıf, 91 üçüncü sınıf
ve 87 dördüncü sınıf olmak üzere toplam 372 sınıf öğretmeni adayından ibarettir. Bu öğretmen adayları seçkisiz
örnekleme yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Basit seçkisiz örnekleme, her bir
örneklem seçimine eşit seçilme olasılığı vererek, seçilen birimlerin örnekleme alındığı yöntemdir ve burada her bir
örneklem birimine eşit seçilme olasılığı verilmesinin anlamı örneklem uzaydan her bir örneklemin eşit olasılıkla
seçilmesidir (Çıngı, 1994). Basit seçkisiz örneklemede bireylerin seçilme olasılığı eşit olduğu için, bu araştırmada
sınıf öğretmeni adayları, sınıf seviyeleri, başarı durumları, cinsiyetleri, vb. etmenler dikkate alınmadan eşit olasılıkla
seçilmiştir.
Araştırmada veriler, dörtgenlerde aile ilişkilerine yönelik Okazaki ve Fujita (2007) hazırladıkları ölçeğin
araştırmacılar tarafından Türkçeye uyarlanması ve yeni sorular eklenmesiyle oluşturulan ölçek aracılığıyla
toplanmıştır. Ölçek soruları üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 31 şekil, ikinci bölümde 26 ifade ve üçüncü
bölümde 8 ifade yer almaktadır. Verilerin analizinde Okazaki ve Fujita’nın (2007) çalışmalarında kullandıkları
analiz sürecinden yararlanılmış ve SPSS paket program kullanarak frekans analizleri yapılmıştır.
BULGULAR
Sınıf öğretmeni adaylarının dörtgenlere yönelik algısını araştıran bu çalışmanın verileri üç başlık altında
sunulmaktadır. Birinci kısımda, öğretmen adaylarının, görsel olarak dörtgen algılarını ve yine görsel olarak
dörtgenlerde aile ilişkilerine yönelik algılarını belirlemeye ilişkin veriler, ikinci kısımda dörtgenlerin özelliklerine
yönelik algılarını ve özellikler üzerinden aile ilişkileri algılarını belirlemeye ilişkin veriler, üçüncü kısımda ise genel
anlamda öğretmen adaylarının dörtgenlerde aile ilişkileri algılarını belirlemeye ilişkin veriler ele alınmıştır. Veriler
değerlendirilmiş ve yapılan analizler sonucunda frekans tabloları sunularak yorumlanmıştır.
Görsel Sorulara Yönelik Veriler
Bu kısımdaki sorularda sırasıyla paralelkenar, dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve yamuk şekillerinin her birine
yönelik toplam 31 şekil bulunmaktadır. Sınıf öğretmeni adaylarından, sözü geçen şekil ailesine (paralelkenar,
dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve yamuk) ait olan şekiller için doğru, ait olmayan şekiller için yanlış, emin olmadıkları
şekiller için ise (?) olarak işaretlemeleri istenmiştir. Tablo 1’de öğretmen adaylarının paralelkenar ailesine ilişkin
verdikleri cevaplar yer almaktadır.
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Tablo 1: Paralelkenar Ailesine İlişkin Verilerin Yüzde Ve Frekansları

DOĞRU

F

Şekil 1a

1b

272

1f

1g
1h

1c

1d

1e

368

364

291

265

258

296

76

73.1

98.9

97.8

78Ç2

71.2

69.4

79.6

20.4

85

3

3

57

90

94

50

274

22.8

.8

.8

15.3

25.2

25.3

13.4

73.7

15

1

5

24

17

20

26

22

4.1

.3

1.3

6.4

4.6

5.4

7.0

6.0

%

YANLIŞ

f
%

EMİN
DEĞİLİM

f
%

Tablo 1 incelendiğinde öğretmen adaylarının büyük bir çoğunlukla paralelkenar şeklini görsel olarak
tanıdıkları anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin en sık çizdikleri ve paralelkenar için prototip haline gelen Şekil 1b’nin
öğretmen adaylarının hemen hemen hepsi tarafından paralelkenar olarak tanındığı görülmektedir. Şekil 1c ise farklı
duruşta (orientation) olmasına karşın yine öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu tarafından paralelkenar olarak
tanınmıştır. Yine Tablo 1 incelendiğinde, öğretmen adaylarının büyük bir çoğunlukla şekilsel olarak paralelkenara
ilişkin aile ilişkilerini doğru yorumladığı ve hiyerarşik sınıflama yaptığı anlaşılmaktadır. Tabloya bakıldığında,
dikdörtgen şeklinin, kare şekline göre, eşkenar dörtgen şeklinin ise dikdörtgen şekline göre daha yüksek oranda
paralelkenar olarak algılandığı anlaşılmaktadır. Kare şekli, bu şekiller arasında en düşük oranda paralelkenar olarak
algılanan, şekil olmuştur. Öğretmen adaylarının, yaklaşık olarak % 30’unun, kare şeklini paralelkenar ailesine
girmiyor olarak işaretleme yaptığı göze çarpmaktadır. Öğretmen adaylarının yaklaşık % 20’ si de görsel olarak
verilen yamuk şeklini paralelkenar ailesine ait olarak işaretlemiştir.
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Tablo 2: Dikdörtgen Ailesine İlişkin Verilerin Yüzde Ve Frekansları

Şekil 2a
Şekil 2b

YANLIŞ

DOĞRU

F

Şekil 2c

Şekil 2d

Şekil 2e
Şekil 2f

Şekil 2g

370

336

220

27

40

337

207

99.5

90.3

59.1

7.3

10.8

90.6

55.6

2

32

142

329

306

23

148

.5

8.6

38.2

88.4

82.3

6.2

39.8

0

4

10

16

26

12

17

0

1.1

2.7

4.3

7.0

3.3

4.6

%

f
%

EMİN
DEĞİLİM

f
%

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmen adaylarının büyük bir çoğunlukla dikdörtgen şeklini görsel olarak
tanıdıkları anlaşılmaktadır. Dikdörtgen için prototip haline gelen uzun kenarı kısa kenarın iki katı olan ve yatay
duran Şekil 2a’nın katılımcıların hemen hemen hepsi tarafından dikdörtgen olarak tanındığı görülmektedir. Şekil 2b
ve Şekil 2f ise farklı duruşta (orientation) olmasına karşın yine öğrencilerin büyük bir çoğunluğu tarafından
dikdörtgen olarak tanınmıştır. Yine Tablo 2 incelendiğinde, öğretmen adaylarının bir kısmının şekilsel olarak
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dikdörtgene ilişkin aile ilişkilerinde yanılgıya düştükleri ve parçalı sınıflama yaptıkları anlaşılmaktadır. Tabloya
bakıldığında, öğretmen adaylarının neredeyse yarısına yakınının kare şeklini, dikdörtgen ailesine girmiyor olarak
işaretlediği görülmektedir. Bu durum, dikdörtgen tanımının tam olarak içselleştirilmediğinden kaynaklanabileceği
gibi, okul öncesinden itibaren kare ve dikdörtgenin farklı iki şekil olarak öğretilmesi sonucunda, karenin de bir
dikdörtgen olduğu düşüncesinin bireylerin zihninden uzak tutulmasından da kaynaklanıyor olabilir. Diğer yandan
öğretmen adaylarının çoğunluğu, eşkenar dörtgeni dikdörtgen ailesine girmiyor olarak işaretlemişlerdir.
Tablo 3: Eşkenar Dörtgen Ailesine İlişkin Verilerin Yüzde Ve Frekansları

YANLIŞ

DOĞRU

F

Şekil 3a

Şekil 3b

Şekil 3c

21

312

5.6

Şekil 3d

Şekil 3e

301

322

83.9

80.9

331

46

89.0

Şekil 3f

Şekil 3g

130

300

300

86.6

34.9

80.6

80.6

49

39

212

50

54

12.4

13.2

10.5

57.0

13.4

14.5

20

14

21

11

30

22

18

5.4

3.8

5.7

3.0

8.1

6.0

4.8

%

f
%

EMİN
DEĞİLİM

f
%
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Tablo 3 incelendiğinde, öğretmen adaylarının büyük bir çoğunlukla eşkenar dörtgen şeklini görsel olarak
tanıdıkları anlaşılmaktadır. Eşkenar dörtgen için prototip haline gelen baklava dilimi veya elmas diye de bilinen
Şekil 3f ve farklı duruşlardaki (orientation) biçimiyle Şekil 3c ve Şekil 3g’nin katılımcıların çoğunluğu tarafından
eşkenar dörtgen olarak tanındığı görülmektedir. Yine Tablo 3 incelendiğinde, öğretmen adaylarının büyük bir
çoğunlukla şekilsel olarak eşkenar dörtgene ilişkin aile ilişkilerini doğru yorumladığı ve hiyerarşik sınıflama
yaptıkları anlaşılmaktadır. Tabloya bakıldığında, öğretmen adaylarının çoğunluğunun, kare şeklini, eşkenar dörtgen
ailesine giriyor olarak işaretledikleri görülmektedir. Ayrıca, Tablodan, Şekil 3a’daki kenarları eşit olmayan
paralelkenarı büyük bir çoğunlukla eşkenar dörtgen ailesine girmiyor olarak işaretlerken, Şekil 3e’deki kenarları eşit
olmayan paralelkenarı azımsanmayacak bir çoğunluğun eşkenar dörtgen olarak işaretledikleri göze çarpmaktadır. Bu
durumun Şekil 3e’deki şeklin, dikkatsizlikten dolayı kenarları eşit olarak algılanmasından kaynaklanmış olabileceği
düşünülmektedir.
Tablo 4: Yamuk Ailesine İlişkin Verilerin Yüzde Ve Frekansları

YANLIŞ

DOĞRU

F

Şekil 4e

Şekil 4f

Şekil 4ı

Şekil 4a

Şekil 4b

Şekil 4c

365

189

29

344

11

11

364

13

98.1

50.8

7.8

92.5

3.0

3.0

97.8

3.5

6

145

310

14

349

342

4

321

1.6

39.0

83.3

3.8

93.8

91.9

1.1

86.3

1

38

33

14

12

19

4

38

.3

10.2

8.8

3.8

3.2

5.1

1.1

10.2

Şekil 4d

Şekil 4g

Şekil 4h

%

f
%

98.7

f
EMİN
DEĞİLİM

367

4
1.1
1

%

.3
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Tablo 4 incelendiğinde öğretmen adaylarının genel olarak, daha önce bahsedilen şekilleri görsel olarak
tanımalarına rağmen yamuk şekliyle ilgili yanılgılarının olduğu anlaşılmaktadır. Tablodan, öğretmen adaylarının
hemen hemen hepsi tarafından, yamuk için prototip haline gelen Şekil 4a’daki ikizkenar yamuk şeklinin, yamuk
olarak tanındığı görülmektedir. Şekil 4ı ise farklı duruşta (orientation) olmasına karşın yine öğretmen adaylarının
hemen hemen hepsi tarafından yamuk olarak tanınmıştır. Ayrıca, tablodan, Şekil 4d ve Şekil 4g’de verilen özel bir
yamuk çeşidi olan dik yamuk şekillerinin de öğretmen adayları tarafından tanındığı görülmektedir. Diğer yandan,
Şekil 4b’deki yamuk olmayan dörtgen şeklinin, öğretmen adaylarının yarısı tarafından yamuk olarak işaretlendiği
göze çarpmaktadır. Yani, öğretmen adayları, öğretim yaşamları boyunca karşılarına çıkan ve yamuk olarak tanıtılan
şekilleri tanımalarına karşın, Şekil 4b’deki gibi kenarları paralel olmayan sıradan bir dörtgeni de yamuk olarak
algılamışlardır. Bu da, öğretmen adaylarının yamuk şekli için doğru görsel imgelere sahip olmalarına karşın yamuk
tanımını yeterince iyi bilmedikleri için görsel olarak verilen yamuk olmayan şekillerde yanılgıya düştüklerini
düşündürmektedir. Yine Tablo 4 incelendiğinde, öğretmen adaylarının büyük bir çoğunlukla şekilsel olarak yamuğa
ilişkin aile ilişkilerini yorumlamada sıkıntı yaşadıkları ve parçalı sınıflama yaptıkları anlaşılmaktadır. Tabloya
bakıldığında, kare ve dikdörtgen şeklinin, eşkenar dörtgen şekline göre, eşkenar dörtgen şeklinin ise paralelkenar
şekline göre daha düşük oranda yamuk olarak algılandığı anlaşılmaktadır. Bu da öğretmen adaylarının, paralelkenar,
dikdörtgen ve kare şekillerinin, yamuk tanımında bahsedilen koşulları yerine getirdiğinin farkında olmadıklarını
göstermektedir.
Dörtgen Özelliklerine İlişkin Sorulara Yönelik Veriler
Bu kısımdaki sorularda, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk şekillerinin düz bir
biçimde özelliklerine dair 13 ifade, dörtgen özellikleri ile birlikte aile ilişkisi kurmaya dair on üç ifade olmak üzere
toplam 26 ifade bulunmaktadır. Sınıf öğretmeni adaylarından, doğru olduğunu düşündükleri ifadelerin yanına (D),
yanlış olduğunu düşündükleri ifadelerin yanına (Y), emin olmadıkları ifadelerin yanına (?) koymaları istenmiştir. Bu
tür sorular değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının düz bir şekilde sorulan özellik sorularını doğru cevapladıkları
belirlenmiştir. Örneğin, öğretmen adaylarının % 96’sı “Eşkenar dörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine
eşittir.” ifadesinin doğru olduğunu belirtmiştir. Ancak, özellikler üzerinden aile ilişkileri vurgulayan sorularda
öğretmen adayları fikir ayrılığı yaşamıştır. Örneğin, öğretmen adaylarının, % 56’sı “Bütün kenarları birbirine eşit
olan dikdörtgen vardır.” ifadesinin doğru olduğunu, % 42’si yanlış olduğunu, % 2’si ise emin olmadığını
belirtmiştir. Bu durumda öğretmen adaylarının yaklaşık yarısının karenin özel bir dikdörtgen olduğunu
düşünmedikleri sonucunu çıkarabiliriz. Bu durum görsel olarak verilerden elde edilen sonuçlarla paralellik
göstermektedir.
Aile İlişkilerine İlişkin Sorulara Yönelik Veriler
Bu kısımdaki sorularda, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk şekillerinin aile ilişkilerine
dair 8 ifade bulunmaktadır. Sınıf öğretmeni adaylarından, doğru olduğunu düşündükleri ifadelerin yanına (D), yanlış
olduğunu düşündükleri ifadelerin yanına (Y), emin olmadıkları ifadelerin yanına (?) koymaları istenmiştir. Bu tür
sorular değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının hemen hemen hepsinin kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar
dörtgen ve yamuk şekilleri için aile ilişkisi kurabildikleri belirlenmiştir. Örneğin öğretmen adaylarının % 94’ünün
“karenin özel bir eşkenar dörtgen olduğu söylenebilir.” ifadesinin doğru olduğunu belirttiği saptanmıştır. Hatta
öğretmen adaylarının şekilsel olarak veya özelliklere dayandırılarak aile ilişkisi kurma yüzdelerine göre bu türdeki
sorularda aile ilişkisi kurama yüzdeleri daha yüksek bulunmuştur. Ancak öğretmen adaylarının, yamuk şekli için
dörtgenler arasında aile ilişkisi kurmakta zorlandıkları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının % 24’ü “Paralelkenarın
özel bir yamuk olduğu söylenebilir.” ifadesini doğru olarak işaretlerken, % 67’si yanlış ve % 9’u emin değilim
olarak işaretlemiştir. Öğretmen adaylarının % 14’ü “Dikdörtgenin özel bir yamuk olduğu söylenebilir.” ifadesini
doğru olarak işaretlerken, % 79’u yanlış ve % 7’si emin değilim olarak işaretlemiştir. Öğretmen adaylarının % 15’i
“Eşkenar dörtgenin özel bir yamuk olduğu söylenebilir.” ifadesini doğru olarak işaretlerken, % 77’si yanlış ve % 8’i
emin değilim olarak işaretlemiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
372 sınıf öğretmeni adayının katıldığı bu çalışmanın bulguları değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının
yamuk dışındaki diğer dörtgenleri şekilsel olarak tanımakta hiçbir zorluk yaşamadıkları görülmüştür. Yamuk
şeklinin ise adayların zihninde biçimsiz, hiç bir özelliği barındırmayan bir dörtgen olarak da canlanabildiği
belirlenmiştir. Yamuk ile ilgili sınırlı çalışma olmasına rağmen, Berkün (2011) ve Türnüklü ve diğerlerinin (2013)
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çalışmalarında da yamuğun hiçbir özelliği içermeyen dörtgen olarak algılandığı ve çizildiğinden bahsedilmektedir.
Bu durum, yamuk tanımının tam olarak içselleştirilmemesinden ve “yamuk” kelimesinin semiyotik yapısından
kaynaklı olabilir.
Öğretmen adaylarının hemen hemen hepsinin, dörtgenlerin açı ve kenar özellikleri ile ilgili olarak
yorumlarının doğru olduğu tespit edilmiştir. Ancak paralellik özelliğini göz ardı edebildikleri ve bu yüzden de bazı
dörtgenler arasında ilişki kurmakta zorlandıkları gözlenmiştir. Bu durum, Fujita (2012), Fujita ve Jones (2007),
Okazaki ve Fujita (2007), Heinze ve Ossietzky’in (2002) çalışmalarında elde ettikleri sonuçlar ile benzerlik
göstermektedir.
De Villiers’ın (1994) belirttiği gibi, hiyerarşik sınıflamanın, geometrik akıl yürütme ve problem çözme
durumlarında önemli olduğu göz önüne alındığında, özellikle öğretmen adaylarından beklenen hiyerarşik sınıflama
yapmaları ve aile ilişkilerini kurmalarıdır. Bu çalışmanın aile ilişkileri algılarına yönelik verileri yorumlandığında,
öğretmen adaylarının bazı dörtgenler için parçalı sınıflama yapma eğiliminde oldukları ve aile ilişkilerini
kuramadıkları, bazı dörtgenler için ise hiyerarşik sınıflama eğiliminde oldukları ve aile ilişkilerini kurabildikleri
anlaşılmaktadır. Yamuk şekli ile ilgili olarak ise hiyerarşik sınıflama yaparak, diğer dörtgenler ile ilişkilendirebilen
öğretmen adaylarının yüzdesinin oldukça az olması dikkat çekicidir.
Öğretmen adaylarının aile ilişkileri algılarına yönelik bir diğer tespit ise, en yüksek oranda direk aile
ilişkisine yönelik ifadelerde, daha sonra şekilsel sorularda ve en düşük oranda özellikler üzerinden aile ilişkisini
kurdukları belirlenmiştir. Örneğin, öğretmen adaylarının öğretmen adaylarının % 73’ü “Karenin özel bir dikdörtgen
olduğu söylenebilir.” ifadesini doğru olarak işaretlerken, Tablo 2’de verilen kare şeklini öğretmen adaylarının %
59’u dikdörtgen olarak işaretlemiştir. Diğer yandan % 56’sı da “Bütün kenarları birbirine eşit olan dikdörtgen
vardır.” ifadesini doğru olarak işaretlemiştir. Öğretmen adaylarının özellikleri göz önüne alarak aile ilişkisi
kurmakta zorlandıkları anlaşılmaktadır. Ezbere veya sadece sezgisel olarak aile ilişkisi kurmak yerine bilinçli bir
şekilde ilişki kurmak için şekiller arasındaki ortak özellikleri ve farklı özellikleri algılama oldukça önemlidir.
Sınıf öğretmeni adaylarının dörtgen algılarına ve aile ilişkileri algılarını değerlendiren bu araştırmanın
sonuçları değerlendirildiğinde özellikle yamuk şekli için çalışmalar yapılması yararlı olacaktır.
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KÖY OKULLARINDAKİ 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ,
BİLİMSEL TUTUM, FEN ÖĞRENMEYE KARŞI MOTİVASYON VE AKADEMİK
BAŞARILARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATING SCIENTIFIC PROCESS SKILLS, SCIENTIFIC ATTITUDES,
MOTIVATION TOWARD SCIENCE LEARNING, AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF
7TH GRADE STUDENTS IN RURAL SCHOOLS
Hüsnüye Durmaz1

Seçkin Mutlu2

Özet
Bu çalışmanın amacı köy okullarındaki 7. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri, bilimsel tutum, fen öğrenmeye karşı
motivasyon ve fen ve teknoloji dersi başarı düzeylerindeki değişimi incelemektir. Bu çalışma Kırklareli ili Lüleburgaz
ilçesine bağlı 3 köy okulunda öğrenim görmekte olan toplam 60 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Nicel veri toplama araçları
olarak bilimsel süreç değerlendirme testi (BSDT), fen öğrenmeye yönelik motivasyon (FÖYM) ölçeği, bilimsel tutum (BT)
ölçeği ve akademik başarı testi (ABT) kullanılmıştır. Bu test ve ölçekler 2009-2010 eğitim ve öğretim yılının ikinci
döneminin başında ve sonunda öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS programı
aracılığıyla, betimsel ve kestirimsel istatistiksel analiz teknikleri kullanılarak yapılmış ve p=0,05 anlamlılık düzeyinde
değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, BSDT ve BT ölçeği öntest ve sontest puan ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmezken, ABT ve FÖYM ölçeği öntest ve sontest puan ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde edilmiştir.
Anahtar sözcükler: akademik başarı, bilimsel süreç becerileri, bilimsel tutum, fen öğrenmeye yönelik motivasyon, köy
okulları, ortaokul öğrencileri.
Abstract
The aim of this study is to investigate changes of the 7th grade students’ level of scientific process skills, scientific attitudes,
motivations toward science learning. The study was carried out 60 students from 3 rural schools in Luleburgaz,
Kırklareli/TURKEY. In this study, the test of scientific process assessment (TSPA), motivation toward science learning
(MTSL) and scientific attitude (SA) scales, and achievement test (AT) were used as quantitative data collection tools. The
tests and scales were administrated as pretest and posttest at the beginning and end of the spring semester of 2009-2010
academic year. The data collected was analyzed as descriptive and inferential by using SPSS program, and assessed at the
p=0.05 level. According to the results of this study, although the significant difference was not found between the pretest
and posttest of the SPST and SA, a significant difference was established between the pretest and posttest of AT and MTSL.
Keywords: achievement, scientific process skills, scientific attitude, motivation toward science learning, rural schools,
middle school students.

1.

GİRİŞ

Fen; sorgulamayı ve araştırmayı gerektiren, güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen ve dünyayı
anlamlandırmada kullandığımız temel bilimlerden biridir. Fen eğitiminin temel amaçları arasında genel anlamda
bilimin ve fenin doğasını kavratmak; fen için gerekli fiziksel ve zihinsel becerileri kazandırmak ve geliştirmek;
fen öğrenmeye yönelik motivasyonu arttırmak; bilime ve fene karşı olumlu tutumlar geliştirmek ve akademik
başarıyı arttırmak yer almaktadır. Son yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen eğitim reformu gereğince de
yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak hazırlanmış olan fen eğitimi programında, bu eğitimsel hedeflere
ulaşmak için fen okuryazarlığı çerçevesinde fene ilişkin içerik bilgisiyle birlikte bilimsel süreç becerilerinin
(BSB), fenle ilgili tutum ve değerlerin geliştirilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır.
Fen ve teknoloji okuryazarlığı, genel bir tanım olarak; bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme,
problem çözme ve karar verme becerileri geliştirme, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya
hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin
bileşimidir (MEB, 2005). Öğrencilerin bilimin doğasını anlamalarının, bilim insanlarının nasıl çalıştığını
öğrenmelerinin ve bilimsel çalışma yöntemlerini kavramalarının bir yolu olarak, bilimsel süreç becerilerini
kazanmaları ve geliştirmeleri gerekmektedir. Bilimsel süreç becerileri, fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran,
öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren, öğrenmenin
kalıcılığını arttıran, ayrıca araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran temel becerilerdir (Çepni, Ayas, Johnson &
Turgut, 1996). Bu beceriler sadece bilim insanları tarafından kullanılan beceriler olmayıp fen okuryazarı olmak
için herkes tarafından kullanılan becerilerdir (Harlen, 1999) ve aynı zamanda anlamlı öğrenmede de merkezi bir
role sahiptirler. Öğrenciler bu becerileri olmaksızın gerekli ilişkilendirmeleri yapamazlar ve onları çevreleyen
dünyayı anlayamazlar. Bilimi anlayarak öğrenmek BSB kullanımını gerektirdiği için bu becerilerin
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geliştirilmesi fen eğitiminin temel amaçlarından biri olmak zorundadır. Özellikle son yıllarda fen eğitimcileri,
fen eğitimi için BSB’lerin önemini vurgulamakta ve BSB’lerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar
yürütmektedirler (örneğin; Coil, Wenderoth, Cunningham & Dirks, 2010; Colley, 2006; Collins & Bell, 2004;
Çelik & Çavaş, 2012; Keil, Haney, & Jenifer, 2009; Serin, 2009; Tan &Temiz, 2003; Tatar, 2006; Veal, Taylor,
& Rogers, 2009). İlköğretim çağındaki çocukların fen öğrenmeye yönelik motivasyonları ve bilimsel tutumları
fen içeriği yani akademik başarıları ve BSB’ler kadar önemlidir. Bu nedenle, öğrencilerin fene karşı
motivasyonları ve tutumları, bilim adamlarıyla ilgili görüşleri ve bilim adamı olma istekleri uzun yıllardır fen
eğitimcileri tarafından araştırılmaktadır (Moore & Foy, 1997). Duschl, Schweingruber ve Shouse’e göre,
öğrencilerin fen bilimini öğrenmedeki amaçları, bilim yapmak için becerilerine dair inançları ve fen öğrenmeye
verdikleri önem, fen konularıyla ilgili bilişsel uğraşlarını etkileyecektir (akt. Williams, Kurtek & Sampson,
2011). Bu nedenle öğretimi planlamada ve uygulamada motivasyon ve tutum gibi duyuşsal özelliklerin etkisi
göz ardı edilmemeli ve eğitimcilerin öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarını ve bilimsel
tutumlarını geliştirmede kullanabilecekleri yöntemleri gözden geçirmeleri gerekmektedir. Fen bilimleri
derslerinde öğrencilerin bilim insanı gibi düşünmelerine ve bilimsel çalışmanın nasıl yapıldığını öğrenmelerine
olanak sağlayan gerçek öğrenme ortamları hazırlanabilir. Birçok ülkede ilköğretim, çoğu çocuk için eğitimde
son noktadır. Bu nedenle, belki de ilköğretim yılları bu çocukların, çevreyi mantıklı ve sistematik olarak
keşfedeceği son fırsattır (Harlen, 1997). Öğrenme ortamlarının etkin ve verimli kullanılması BSB’lerin
geliştirilmesinde, fen öğrenmeye yönelik motivasyonun arttırılmasında, bilime ve bilimsel çalışmalara yönelik
olumlu tutumlar geliştirilmesinde ve akademik başarının arttırılmasında önemli katkılar sağlayabilir.
Ülkemizde genel amaç doğrultusunda yapılan çalışmaların büyük bir bölümünün genelde merkez okul
öğrencileri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı köy okullarındaki 7. sınıf öğrencilerinin
bilimsel süreç becerileri, bilimsel tutum, fen öğrenmeye karşı motivasyon ve fen ve teknoloji dersi başarı
düzeylerindeki değişimi incelemektir. Çalışmanın amacı çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır:
(1) Bilimsel süreç değerlendirme öntest ve sontest puanlarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
(2) Öntest ve sontest motivasyon puanlarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
(3) Öntest ve sontest bilimsel tutum puanlarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
(4) Öntest ve sontest akademik başarı puanlarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
2.

YÖNTEM

Çalışma boyunca, her 3 köy okulunda da fen ve teknoloji dersleri herhangi bir müdahalede bulunmadan,
kendi fen ve teknoloji öğretmenleri tarafından, mevcut programa bağlı olarak MEB tarafından kullanılması
önerilen öğretmen kılavuz kitabına (Güneş, 2008) dayalı olarak olağan şekliyle devam edilmesi sağlanmıştır.
Nicel veri toplama araçları 2009-2010 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başında ve sonunda öntest ve
sontest olarak uygulanmıştır.
2.1. Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesine bağlı 3 köy okulunda öğrenim
görmekte olan toplam 60 7.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.
2.2. Veri Toplama Araçları
Bilimsel süreç değerlendirme testi (BSDT), orijinali Kathleen A. Smith ve Paul W. Welliver tarafından
geliştirilmiş ve Türkçeye çeviri uyarlaması Başdağ (2006) tarafından yapılmıştır. Gözlem, sınıflama, çıkarım
yapma, tahmin etme, ölçme, verileri kaydetme, sayı-uzay ilişkisi kurma, işlevsel tanımlama, hipotez kurma,
deney yapma, değişkenleri belirleme, verileri yorumlama ve model oluşturma olmak üzere toplam 13 BSB’yi
ölçen bu test, 40 sorudan oluşmaktadır. Testin güvenilirliği Başdağ tarafından 0,81, bu çalışmada ise Cronbach
Alpha katsayısı 0, 93 olarak hesaplanmıştır. Testten alınabilecek maksimum puan 40’ tır. Bilimsel tutum (BT)
ölçeği, orijinali Moore ve Foy (1997) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe’ye uyarlama çalışması Demirbaş ve
Yağbasan (2006) tarafından yapılmıştır. Toplam 40 maddeden ve 6 alt boyuttan (bilimsel kanunlar ve teorilerin
yapısı; fen bilimlerinin yapısı ve olaylara yaklaşma biçimi; bilimsel davranışı sergileme; fen bilimlerinin yapısı
ve amacı; fen bilimlerinin toplumdaki yeri ve önemi; bilimsel çalışmaları yapmadaki isteklilik) oluşan 5’li likert
tipinde bir ölçektir. Ölçekten alınabilecek minimum puan 40, maksimum puan ise 200’dür. Ölçeğin Cronbach
Alfa güvenirlik katsayısı Demirbaş ve Yağbasan tarafından 0,76, bu çalışma grubu için ise 0,93 olarak
bulunmuştur. Fen öğrenmeye yönelik motivasyon (FÖYM) ölçeği, Dede ve Yaman (2005) tarafından
geliştirilmiştir. Toplam 23 maddeden ve araştırma yapmaya, performansa, iletişime, işbirlikli çalışmaya ve
katılıma yönelik motivasyon şeklinde 5 alt faktörden oluşan 5’li likert tipinde bir ölçektir. Ölçekten alınabilecek
minimum puan 23 ve maksimum puan da 115’dir. Dede ve Yaman tarafından yapılan güvenilirlik çalışmaları
sonucunda, tüm ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının 0,80 olduğu belirlenmiş, bu çalışmada ise
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ölçeğin geneli için Cronbach Alpha katsayısı 0,87 olarak tespit edilmiştir. Akademik başarı testi (ABT),
araştırmacılar tarafından TIMSS 1999-2003 ve 2007 yıllarındaki sorulardan seçilerek oluşturulmuştur. Testteki
soruların seçiminde 7. sınıf II. döneminde okutulmakta olan fen ve teknoloji konularına uygunluk göz önünde
tutulmuştur. Bu test 15’i çoktan seçmeli ve 5’i açık uçlu olmak üzere 9 farklı soru türü (temel bilgiyi anlama;
teori oluşturma; analiz etme ve problem çözme; karmaşık bilgileri anlama; kavramsal anlama; olgusal bilgi;
sorgulama ve analiz; uygulama ve bilgi) içermekte olup toplam 20 sorudan oluşmaktadır.
2.3. Verilerin Analizi
Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesi SPSS programı aracılığıyla uygun betimsel ve
kestirimsel istatistiksel analiz teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Öntest-sontest karşılaştırması yapmadan önce
verilerin normal dağılım durumu Kolmogorov-Smirnov analizi ile test edilmiş ve verilerin normal dağılım
göstermesi durumunda ilişkili örneklemler için t-testi, normal dağılım göstermediği durumlarda da
nonparametrik yöntemlerde ilişkili örneklemler için t-testinin karşılığı olan Wilcoxon testi uygulanmıştır. Elde
edilen veriler p=0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.
3.

BULGULAR

3.1. BSDT Öntest ve Sontest Puanlarının Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Fark Var mıdır?
İlişkili örneklemler için t-testini kullanmak amacıyla öncelikle Kolmogorov-Smirnov testi ile betimsel
istatistik değerleriyle normallik varsayımı test edilmiştir (BSDT(ön) için Skewness=-0,474, Kurtosis=-0,336,
Statistic(60)=0,079, p=0,20; BSDT(son) için Skewness=-0,670, Kurtosis=0,053, Statistic(60)=0,116 , p=0,04).
Öntest normal dağılım gösteriyorken (p>0,05) sontestin normal dağılım göstermemesi nedeniyle (p<0,05)
öntest-sontest karşılaştırması için Wilcoxon testi uygulanmıştır.
Tablo 1. BSDT Testine İlişkin Wilcoxon Testi Verileri
N
Sıra ortalaması Sıra toplamı
Z
Negatif sıra 22a 25,16
553,50
-0,818
Pozitif sıra
28b 25,77
721,50
Beraberlik
10c
Toplam
60
a. sonBSB < onBSB, b. sonBSB > onBSB, c. sonBSB = onBSB

p
0,41

Tablo 1’de görüldüğü gibi ilişkili örneklemler için Wilcoxon testi analiz verilerine göre BSDT öntest ve
sontest puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemektedir (Z(60)= -0,818;
p>0,05).
3.2. FÖYM Öntest ve Sontest Puanlarının Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Fark Var mıdır?
Öncelikle Kolmogorov-Smirnov testi ile betimsel istatistik değerleriyle normallik varsayımı test
edilmiştir (FÖYM(ön) için Skewness=-0,097, Kurtosis=7,492, Statistic(60)=0,1599, p=0,001; FÖYM(son) için
Skewness=-1,944, Kurtosis=6,227, Statistic(60)=0,129 , p=0,00). Öntest ve sontest puan ortalamalarının normal
dağılım göstermemesi nedeniyle (p<0,05) Wilcoxon testi uygulanmıştır.
Tablo 2. FÖYM Ölçeğine İlişkin Wilcoxon Testi Verileri
N
Sıra ortalaması Sıra toplamı
Z
Negatif sıra 13a 29,35
381,50
-3,678
Pozitif sıra
45b 29,54
1329,50
Beraberlik
2c
Toplam
60
a. sonBSB < onBSB, b. sonBSB > onBSB, c. sonBSB = onBSB

p
0,00*

Wilcoxon testi analiz verilerine göre, FÖYM öntest ve sontest puan ortalamaları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık görülmektedir (Z(60)= -3,678; *p<0,05).
3.3. BT Ön ve Son Puanlarının Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Fark Var mıdır?
Öntest ve sontest BT puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek için öncelikle
Kolmogorov-Smirnov testi ile betimsel istatistik değerleriyle normallik varsayımı test edilmiştir (BT(ön) için
Skewness=0,185, Kurtosis=-0,161, Statistic(60)=0,079, p=0,20; ABT(son) için Skewness=0,013, Kurtosis=-0,495,
Statistic(60)=0,075, p=0,20). Öntest ve sontest puan ortalamalarının normal dağılım göstermesi nedeniyle
(p>0,05) ilişkili örneklemler için t-testi uygulanmıştır.
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Tablo 3. BT Ölçeğine İlişkin t-testi Verileri
n

SS

Öntest

60

138,266

18,506

Sontest

60

138,516

17,250

sd

t

p

59

-2,15

0,83

P>0,05

İlişkili örneklemler için t-testi analiz verileri incelendiğinde, çalışma grubu öğrencilerinin BT öntest ve
sontest puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı (t(59)=-2,15, p>0,05)
görülmektedir.
3.4. Öntest ve Sontest Akademik Başarı Puanlarının Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Fark Var mıdır?
ABT öntest ve sontest puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek için
öncelikle Kolmogorov-Smirnov testi ile betimsel istatistik değerleriyle normallik varsayımı test edilmiştir.
(ABT(ön) için Skewness=-0,350, Kurtosis=-0,604, Statistic(60)=0,107, p=0,08; ABT(son) için Skewness=-0,088,
Kurtosis=-0,521, Statistic(60)=0,110 , p=0,07). Öntest ve sontest puan ortalamalarının normal dağılım göstermesi
nedeniyle (p>0,05 ilişkili örneklemler için t-testi uygulanmıştır.
Tablo 4. ABT Testine İlişkin t-testi Verileri
n

SS

Öntest

60

12,083

3,533

Sontest

60

13,033

3,369

sd

t

p

59

-2,216

0,03*

*p<0,05

Tablo 4’te yer alan veriler incelendiğinde, çalışma grubu öğrencilerinin ABT öntest ve sontest
puanlarının ortalamaları arasında istatistiksel olarak sontest lehine anlamlı bir farklılığın olduğu (t(59)=-2,216,
p<0,05) görülmektedir.
4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışma köy okullarındaki 7. sınıf öğrencilerinin bir dönem içerisinde bilimsel süreç becerileri, fen
öğrenmeye yönelik motivasyon, bilimsel tutum ve akademik başarı düzeylerindeki değişimi incelemek amacıyla
yürütülmüştür.
Çalışmadan elde edilen birinci bulguya göre, öğrencilerin bir dönem içerisinde BSB düzeylerinde
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. 2004 yılında gerçekleştirilen eğitim reformundan sonra 2000 ve
2004 yılı fen ve teknoloji programının çeşitli yönlerden karşılaştırıldığı ve 2004 programı hakkında öğretmen
görüşlerinin incelendiği birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarına göre; örneğin Başdağ (2006),
2004 yılı fen ve teknoloji dersi öğretim programının ilköğretim öğrencilerine BSB kazandırmada, 2000 yılı fen
bilgisi dersi öğretim programından daha başarılı olduğunu ileri sürmüştür. Boyacı da (2010) benzer şekilde,
ilköğretim II. kademe öğretmenlerinin, program kazanımlarının, BSB’leri yansıtacak yeterlilikte olduğunu
düşündüklerini rapor etmiştir. 2004 öğretim programıyla ilgili tüm bu olumlu görüşlere karşın, öğretmenlerin
sınıfların çok kalabalık olması nedeniyle uygulamalarda zorluklar çektikleri, bilgi yetersizlikleri olduğu,
programla ilgili olarak yapılmak istenileni tam olarak kavrayamadıkları, özellikle kıdemi 16-20 yıl arasında
olanların programda verilen etkinlikleri uygulamakta zorluklar yaşadıkları veya bu tür etkinlikleri yapmak
istemedikleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak öğretmenlerin henüz amaca hizmet edecek yeterlilikte olmadıkları,
ayrıca bu alanda hizmet içi eğitime gereksinim duydukları görülmektedir (Gelen & Beyazıt, 2006; Tekbıyık &
Akdeniz, 2008). Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından yayınlanan Eğitim İzleme Raporu (2008)'deki
bulgulara göre de; öğrencilerin okula başlarken bilişsel gelişim anlamında yeterli hazırbulunuşluk düzeyinde
olmalarına rağmen, öğrenmeyi geliştirecek şekilde yönlendirilememeleri sonucu bilişsel becerileri istenen
düzeyde gelişememekte ve bu nedenle ilköğretim programlarının amaçları tam olarak yerine getirilememektedir
(ERG, 2009). 2009 Eğitim İzleme Raporu’na göre, öğretmenlerin sık sık şikayet ettiği gibi öğretim programları,
MEB’in savunduğu aktif öğrenme yöntemlerinin kullanılmasına izin vermeyecek kadar yoğundur (ERG, 2010).
2010 Eğitim İzleme Raporu bulgularına göre; Türkiye eğitim sisteminin günümüzde en öncelikli sorunu
öğrenmenin istenen ölçüde gerçekleşmiyor oluşudur. Cito Türkiye ana sınıfından başlamak üzere 8. sınıf sonuna
kadar Öğrenci İzleme Sistemi (ÖİS) kapsamında yapmış olduğu durum belirleme çalışmalarında devlet ve özel
okul öğrencilerinin ilköğretime temel beceriler anlamında sorunsuz başladıkları, ancak sınıf düzeyleri
ilerledikçe Bakanlık'ın hedeflemiş olduğu kazanımlara ulaşamadıkları, tam tersine ilköğretime başladıkları
noktadan daha da geriye gittikleri (ERG, 2011) belirtilmektedir. Fen eğitimi alanındaki araştırmaların sonucuna
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göre, BSB’leri kullanmak ve geliştirmek için öğrencilere fırsatlar sağlamanın gerekli olduğu açık olmasına
karşın, genel anlamda, okullarda gerçekleştirilen uygulamalarda öğrencilere çok fazla fırsat sağlanmamaktadır.
Genellikle öğrencileri takip etmek için çalışma kartları veya kitaplar verilmektedir. Bu durumda öğrenciler,
hangi kanıtın gerektiğini veya bu kanıtı en iyi şekilde nasıl elde edebilecekleri ile ilgili düşünmek zorunda
kalmadan tüm bilgilere hazır olarak ulaşabilmektedir. Üstelik bu sayede, öğretmenler öğretim programını daha
hızlı bir biçimde bitirebilmektedirler. Ancak BSB’lerin kullanımı ve geliştirilmesi gibi amaçlara
ulaşılamamaktadır (Black &Wiliam, 1998). 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin BSB düzeylerine ilişkin çalışmalarda, bu
beceri düzeylerinin ya düşük (Özgelen, 2012) ya da orta düzeyde (Öztürk, 2008; Aktamış & Yenice, 2010)
olduğunu rapor etmektedirler. Öğrencilerin BSB performansları üzerine çalışmalar içerisinde ancak sınırlı
sayıda çalışma öğrencilerin BSB performanslarının şehirlerdeki okul öğrencilerin lehine bir farklılıktan söz
etmektedir (örneğin; Beaumont-Walters & Soyibo, 2001). Bilimsel çalışma yöntemlerini öğrenmenin ve bu
yöntemleri kullanmayı yaşam biçimi haline getirebilmenin temeli olan BSB’leri geliştirmek için uygun olan
derslerden birisi de fen dersleridir. Bu nedenle, fen dersleri planlanırken kavramsal içerik yanında BSB’lerin
geliştirilmesine de önem verilmelidir.
Çalışmadan elde edilen ikinci bulguya göre; öğrencilerin bir dönem içerisinde fen öğrenmeye yönelik
motivasyon düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. Cavaş (2011), Uzun ve Keleş (2012) ve
Yenice, Saydam ve Telli (2012) tarafından yürütülen çalışmalarda da ilköğretim öğrencilerinin fen öğrenmeye
yönelik motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu belirtilmektedir.
Çalışmadan elde edilen üçüncü bulguya göre; öğrencilerin bir dönem içerisinde bilimsel tutum
düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. Ancak Tablo 3’e göre, öğrencilerin BT ölçeğinden
öntest ve sontestte aldıkları ortalama puan, aritmetik ortalamanın (ölçekten alınabilecek max puan 200) üzerinde
olduğu için öğrencilerin genel olarak bilimsel tutumlarının olumlu olduğu ileri sürülebilir. Demirbaş ve
Yağbasan (2005) tarafından da genel olarak 6. 7. ve 8. sınıftaki öğrencilerinin bilimsel tutum puanlarının olumlu
düzeyde olduğu belirtilmektedir. Boyacı (2010) ve Belli (2009) mevcut program hakkında ilköğretim
öğretmenlerinin çoğunun program kazanımlarının, bilimsel tutum ve değerleri yansıtacak yeterlilikte olduğunu
ve öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağladığı düşüncesine sahip olduklarını rapor
etmişlerdir. Öğrencilerin fen bilimlerine yönelik ve/veya bilimsel tutumları üzerine gerçekleştirilen pek çok
çalışmanın sonucu tutumun öğrencilerin bireysel özellikleri, öğretmen, anne-baba, öğretim yöntem ve teknikleri,
öğrenme-öğretme ortamı, öğretim programı gibi çok sayıda değişkenlerden etkilendiğini belirtmektedir
(örneğin; George, 2000; Papanastasiou, 2002; Osborne, Simon & Collins, 2003). Bu nedenle, geleceğin bilim
insanları olarak yetiştirmek istediğimiz öğrencilerimizin, fen okuryazarı olabilmeleri ve bilime ilişkin olumlu
tutumlar geliştirebilmeleri için öğrenme-öğretme sürecinin etkili bir biçimde düzenlenmesi ve bu sürecin
verimliliğinin arttırılması çabaları son derece önem taşımaktadır.
Çalışmadan elde edilen dördüncü bulguya göre; öğrencilerin bir dönem içerisindeki akademik başarı
düzeylerinde de istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. Fen eğitimi alanındaki çalışmalara dayanarak,
kullanılan eğitim-öğretim yöntemlerinin öğrencilerin bilimin ve fenin doğasını kavramalarına, fen için gerekli
fiziksel ve zihinsel becerileri kazanmalarına ve geliştirmelerine, fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına,
bilime ve fene karşı tutumlarına ve akademik başarılarına etki ettiği bilinmektedir. Genel anlamda, gerek ulusal
(lise ve üniversiteye giriş sınavları) gerekse Türkiye’deki eğitim kalitesinin, uluslararası düzeyle karşılaştırıldığı
PISA (Program For International Student Assessment: Uluslararası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı) ve
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study: Uluslararası Matematik ve Fen Başarısını
Belirleme Programı) öğrenci değerlendirme çalışmaları sonucuna göre (2006 ve 2012 arası) Türk öğrencilerinin
fen ve matematik başarıları dünya ortalamasının altındadır (URL). Adal (2011), öğretmenlerin mevcut yeni
programı uygulamak için çaba harcamalarına karşın, yeni program ile sadece sınıf içerisinde öğrenme
etkinliklerine 2005 yılı öncesine göre daha fazla yer ayırdıkları, öğrencilerin bilimsel ve teknolojik
okuryazarlığını arttırmak amacının göz önüne alınmadığı ve öğrenme-öğretme etkinlikleri süresince öğrencileri
merkeze almadıkları sonucuna dikkat çekmektedir. Davis (2003) fen eğitimi alanındaki reform çabalarına
karşın, genel anlamda Amerika’daki ortaokul öğrencilerinin de fendeki başarılarının arzu edilenin altında
olduğunu, değişimin yavaş gerçekleştiğini ve reform süreciyle ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu ileri
sürmektedir. Davis’e göre reform çabalarını etkili bir şekilde incelemek için birçok bakış açısından eleştirel ve
sistemik bir sorgulama gerektirir. Öğrencilerimizin gerek ulusal gerekse uluslararası başarısızlıkları da göz
önüne alındığında, yeni öğretim programlarındaki değişiklik ve yeniliklerin başarıyla gerçekleştirilebilmesi ve
belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için, gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılabilmesini sağlayacak
uygulamalara ve uygulamalar sırasındaki problemlerin tespit edilmesine ihtiyaç olduğu açıkça görülmektedir.
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MULTICULTURALISM AND INTERCULTURALISM IN EDUCATION
Snezana Jovanova – Mitkovska1, Biljana Popeska2
Abstract
Building a cohesive society could not be imagine without nurturing of its essential characteristics – multiculturalism and
interculturalism. These characteristics are basic components of quality education. The multicultural context of society is
reflected in the school and educational process in a sense that enable pupils to achieve intercultural competences, to
become aware and opened for plurality of cultures that exist in their ambience, to understand the need of permanent
interaction and communication, to respect the culture, customs and tradition of cultural minorities as well as to deepen the
knowledge for themselves and their own culture.
Based on these, in this paper we try to give answers on several key questions that refers to nurturing of these
two essential characteristics of quality education in the teaching process realized at the first cycle of nine year compulsory
education in the Republic of Macedonia. The realized research refers to analysis of national curricula on following teaching
subjects: Macedonian language, natural sciences, math, physical education, arts and music. Curriculum analyzes is focused
on analyses of aims, contents and expected results observed from the aspect of multiculturalism and interculturalism.
Key words: intercultural competences, multiculturalism, curriculum, quality education.

“Never in the world haven’t the same two opinions, as no two same hairs, no two same grains. Diversity is
universal quality”
M.Montaigne
INTRODUCTION
Europeanization, globalization, democratization, migration, integration, peace, social justice, human
rights… Quick changes in many areas and activities, contemporary scientific knowledge, new developments in
the practice, rapid development of technology, computerization, economy, changes in education, changes in
lifestyle, behavior, changes of everything around us… What happen in this contemporary world, in this new,
third millennium? What kind of educational policies we have? What we take, to what we strive to?
Globalization, migration has their impact of the structuring of modern contemporary society. Almost is a rarity
in the world existence of monoculture society. European society to which we strive is multicultural. Europe is
composed of a multitude of countries, a variety of ethnic groups, ethical, religious groups, each with its own
heritage, tradition, customs, but almost together in community in constant communication, mutual respect,
bonding, mixing, dialogue, tolerance. The key for success in multicultural society has and lies in education.
It is the most powerful way to fundamental change, on the away toward the future, Education is the key
in personal development, in their thinking, skills, and abilities. Education is the one which should help young
people to find their place in society in accordance with their needs, interests and abilities. An investment in
education actually means investments in the future of our society, in its development.
This trend of rapid changes inevitably implies a need for a serious approach to the creation of the
overall policy, including and the educational policy, because the changes in education policy have their impact
on society changes. Education policy in recent years in most European countries is geared towards providing
accessibility to education of every citizen regardless of gender, age, religious beliefs, ethnicity, health, social
and financial positon, and means that this education does not take place once and for all, but education seen and
understood as a continuous and lifelong process.
This educational policy has its own impact on the formulation of the educational objective, and not the
objective that are focused on the acquisition of the knowledge, adoption of higher quantum of knowledge, but
the objective that involves a complete, holistic personality development (common sense, sensitivity, spirituality)
development, her critical thinking. Numerous international documents have almost the same or similar
formulation of the objective of education. Namely, in the Convention on the right of the child emphasizes that
the aim of education is the full child development which implies development of awareness of the rights of
others, their own tribute to the cultural values, promoting the tribute to the values of other ethnic cultures in the
country and beyond of it.
R. Macedonia as also multicultural country in which live different ethnic groups, different cultures, religions…
They all have different values, different variants of life. The life on the same ground does not mean recast one
into the other culture, bit implies coexistence, mutually respect, support, help, and overcome the prejudices,
stereotypes.
1
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These values are embedded in legislation from primary, secondary, higher education. Namely, in the
article 3 of the Law of primary education of Macedonia outlined the following objectives of primary education:
providing condition for harmonious, intellectual, emotional and social child development, developing selfconfidence and awareness among pupils about their own individuality and responsibility for their actions;
education for mutual tolerance, cooperation, respect for diversity, human rights and fundamental freedoms;
Adoption of general and applicable knowledge that enable creative action in the social and natural environment
and develop skills of reasoning and expression in the arts and cultural traditions; Develop skills for research,
experimentation and problem solving and developing pupils talent in different areas. All this implies the
creation of such curricula in which will articulate programs, content, sources and methods of work that will
contribute not only to the acquisition of the knowledge, but also will enable the establishment of such
interpersonal relations that will be alien stereotypes, prejudice, marginalization. Only through such curricula
will allow for the realization of a multicultural, intercultural education.
MULTICULTURALISM, INTERCULTURALISM, MULTICULTURAL, INTERCULTURAL
EDUCATION
Among the basic features of contemporary, modern world is the multiculturalism and interculturalism.
Multiculturalism and interculturalism as sociological categories appear in the second half of twentieth century.
Their occurrence is related to the attempts of finding out the solution for the equality between the different
cultures that live in the same territory. In the bases of these two words is located the word culture. In the
literature we find different orientations to the notion of culture like: “bon ton conduct”, customs, values, beliefs,
lifestyle of a particular group and so on. Is defined as “everything which is made by the human or what he made
with using nature”, “way of life according to which the people are different of animals, and also by other
members of society”. The same is learned, share, transfers from older to younger members of a community as
well as between members of different cultures. Culture realized two educational functions as follows:
- Socialization of individuals within certain groups, certain culture which is the basis and prerequisite for the
integration of internal and between cultures and
- Realization of the personal and collective identity.
IDENTIFYING THE NOTION OF MULTICULTURALISM
The term multiculture is defined differently by the different authors. Under this notion, Atanasova,
Petrova (2006:128) understand the “pluralism of cultures, guarantees for the protection of all social groups, the
right to identify and cooperation. This term determines the reality of the mutual dependence, necessity of mutual
influence interaction among the various components of society. Moreover, with the preservation of their own
cultural identity, it enters into a relationship, the relationship with the other cultures, and that of course their
essence, their character, way of life, their view of the world.
According to Caleb Rosado (1997:3) “multiculturalism is a system of values and behaviors that
recognizes and respects the presence of different groups in an organization or society, the acceptance and
appreciation of their socio-cultural differences and encouragement and support for the strength and power inside
in one complete cultural content-organization or society”.
In this previously mentioned determinations can be identified common- pluralism of culture, but also
loom and the basic elements of multiculturalism, such as tolerance, openness, acceptance, and recognition of
differences. All these elements should be nurtures and should be an integral part of each educational segment in
the system of education and directed towards the realization of the so-called multicultural education.
Multiicultural education is intended for all pupils regardless of the ethnic, racial, religious, economic, gender
and other background, education which is against to any kind of discrimination, education which involves
respect for all cultural diversity and which involves the cultivation of such teaching style which leads to
awareness, better understanding of the differences, perceived and understood as an advantage in our
multicultural society.
Multicultural education offers opportunities among young generations to develop the skills of behavior
based on the best respect, equality, freedom and equal opportunities to all, “we are all the same, no seek
different”, skills on intercultural communication, opposition t injustice and discrimination. Identification the
term interculturalism, intercultural education
Interculturality refers the mutual relationship and communication between different cultures.
Nikolovska, J (2014:9), identifies as “the existence and equitable interaction of the different cultures and the
possibility of generating shared cultural expressions through dialogue and mutual respect”. Interculturallity has
assumed multiculturalism and is the result of “inter-cultural” exchange and dialogue at local, regional, national
or international level”. Interculturalism does not understand only simple presence, coexistence or accidental
mixing of cultures. The same implies also awareness for the existence of differences from cognitive, ethnic,
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cultural, religious or other nature. Its success depends of that how much any individuals developed skills and
abilities related to the understanding, adoption, changing, developing and expanding the current situation, how
the individual developed empathy, the ability to notice, r identifying, recognizing different world view,
solidarity, feeling of respect, support, help… in relation to others, not by him. All this leads to better
communication between different cultures, acceptance and respect, not only to their own cultural values, but
also the cultural values of the other, cultural different, let’s go to the dialogue and thus contributes to the
overcoming the assimilation, marginalization, passive coexistence.
The objective of intercultural education is to achieve a higher level of openness of the school to the life
problems, the world and the people, to enable the achievement of social, political, economic and educational
justice, to allow detection of values and connectivity, the uniqueness of people, to contribute development of
communication between individuals and groups, to influence the training of the intercultural spirit, to allow
better familiarization of cultures, to allow acquisition of knowledge, skills, coexistence, empathy skills for
understanding others and constructing a more humane world, acceptance and respect of culture diversities. As a
value of intercultural education is distinguished peace, denial of political demagoguery, equality, recognition of
equal rights of all people on earth, empathy, solidarity, respect, strategies of communication in the spirit of
tolerance, exclusion of segregation. Young generations are at the heart of intercultural and multicultural
education. The same relates to the work of the school. The school as educational, cultural institutions has
particularly significant role in the development of the individual. They are the places, educational, dialogue
workshops, places that allow various forms of integration, that enable knowledge, mutual relations and
cooperation, which should be passed on to the peers, family and the environment. Of particular significance in
the schools is the realization of the teaching process.. Kragulj, S., Jukic, R. (2010:2) identified “The teaching is
the one cornerstone in which pupils observed and understand the relations that are based on different cultures
and in interaction with numerous cultural minorities”
The multicultural context of society, points to the teaching new requirements, in sense, through
teaching process, pupils to gain not only knowledge and skills needed for intercultural action, but also to be able
to interact with different cultural minorities like equal individuals who recognize and respect the cultures and
customs of the various members of cultural minorities. A plurality of identities require from teaching to
encourage the development of identity, to influence to raising awareness of the individual, to enhance the
learning of others, to establish a connection between teaching and learning in school and outside of the school.
Considering the great importance of teaching for nurturing and strengthening the multiculturalism, we realized
micro research whose objective was the analysis of the current situation (analysis of new curriculum in the first
cycle of nine years primary education and teachers attitudes) for promoting and providing respect, tolerance and
acceptance of the differences between different ethos, groups, cultures.
The subject of the analysis were the curriculum of the subject Macedonian language, Physical and
health education, Natural sciences and Society from the first cycle of nine year primary education. It was the
application of the technique analysis of documentation and instrument a registry list. In the survey were
involved focus group - departmental teachers from first to third grade in primary school who were interviewed,
with aim to research their attitudes and opinions about existing programs, how much the curriculum include
objectives, contents, methods and activities that promote multiculturalism, attitude about their readiness for the
implementation of the teaching objectives that relate to the acceptance of and respect of the others in multiethnic
and multicultural reality in our country, their views and recommendations for advancement in this field. The
sample was intentional. We applied descriptive method.
RESULTS OF THE SURVEY
According to the set objective in detail is analyzed: the objective of the developmental period, the
period from the first to the third grade in the curriculum of the Macedonian language, Science, Society, and
Physical and health education, the objective of the teaching of the individual subjects in different grade that are
planning to achieved in the teaching of the specific teaching subject, the program areas, the objectives that
should be achieved in specific thematic unit, the offered contents, notions that need to be adopted as well as the
activities and the methods through which the same will be achieved.
Table1. Program analyses
Macedonian language
Objectives of the development period from first to third grade

Pupils to develop a sense of belonging to R. Macedonia through the study of the Macedonian literary language;

To introduce to the proper use of the Macedonian language in mutual understanding, thinking, learning and creation;

To be introduced in a media culture as a basis for interpersonal communication

To conduct a conversation with other people and adopt the basic principles of mutual understanding and speaking;

To discuss about the Macedonian dialects and develop respect for other languages;
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Objectives
teaching

of

Program
area/topic
Objectives

Contents

Activities and
methods

I class
 To use the speech in establishing a
new contacts and interpersonal
understanding;
 To introduce the use of language
and mediums in function of maintain
and using the national cultural and
language tradicion;
 To perceive differences in voice
expression of other languages;
Listening and speaking

II class
 To introduce in the folk art
and arts literature of their own
and other cultures;

III class

To develop a sense of belonging to
their and to respect the other cultures;

To foster follow contents from
different medias to transmit short
notices for them;

Literature

Medum culture

 To encourage using the speech as
a means for new contacts and
interpersonal understanding;
 To enable the establishment of
cultural
relations
with
the
environment in terms of personal
outreach to others, adjustment of
speech in a given situation, cultural
behavior with others;
 The speech in interpersonal
knowledge and understanding;
 Arts od reference to other people in
different situations, in store, in an
elevator, bus, library;
 Activities
about
interpersonal
knowledge-in relation teacher-pupils
and mutual with visiting various
institutions and places (library, stores,
bus stations, gallery, post office) in
which the pupil enters in diverse
communication situations;
 conversation made by visiting;

 To be trained to read for
roles and it sees at the subject
and in the message in the text;
 To be trained to perceived
(the events) and characters;

 To be encouraged to follow events
in the movie and to be trained to tell
about the action in the movie;
 To read, to retold, to tell a short
information from children and relevant
articles from the day press;

 Texts: prose, poetry, drama
text, proverbs, riddles, tongue
twisters;

 Theatre
 Movie

 Exercises for detect the topic
and
message
identifying the interpret feature
of a character reference to the
text;

 Exercises for retelling the content of
radio broadcasts, TV shows and movies
 Exercises to use information from the
press and Internet and talking about
their content;

Physical and Health Education
Objectives of the development period from first to third grad

To qualify collaboration, teamwork and fair play behavior during the performing of the activity, games at school and
outside of it;

To know and perform dances and games in different rhythms and movements;

Develop skills for positive emotional expression through games and adequate physical activity.
Objectives of teaching
I class
II class
III class

To introduce  To know and respect the  To participate in games and
in the team and participate in rules of the game;
to encourage cooperation and
the exercises execution;
in
collective
 To
encourage
the competition
 To be trained to assist and participating in team performs games;
 To participate equal and to
cooperate with others and of exercises and games;
respect the advice and the
encourage in team performs od
needs of others;
exercises and games;
 To develop skills and
 To develop skills for positive
constructive prevention and
emotional expression through
resolution of conflicts;
games and adequate physical
activities;
 To develop abilities to
participate
in
collective
decisions
about
problem
solving;
 To develop skills for
positive emotional expression
through games and adequate
physical activities;
Тopic
Introduce
Games
Games
Objectives
 To qualify to apply friendly
 To encourage to participate
 To help, to cooperate, to
behavior, to help their friends in
in games;
communicate and disciplined
detecting motor skills;
realize set objectives;
 To encourage to respect the
 To qualify in introduction,
 To develop skills for
rules of games;
collaboration and expression of
controlled
behavior
and
positive emotions in the class
expression of emotions in
and in the group;
competitions,
culture
in
support of his team- winding
How are moving my friends
Elementary games
Relay games
Contents
Games without frontiers
Folk dances and dances
Exercises in movements
Games in which the desire to Playing elementary games,
Activities and methods
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win is develop,
competitive spirit, ability to
contribute to the team, helping,
cheering

relay games and games without
frontiers;

Science
Objectives in science teaching program are grouped in six thematic units given in some orders, but can be freely implemented with students
as required by local conditions, resources and learning materials.
Тhematic unit
We
Contents
Objectives of learning
Activities
Resources

People
Recognizes the differences and similarities between people
Collect data, for example, eye color, number and explain it
Secondary sources
(Books, CDs, Internet)

Society
Objectives of the development period from first to third grade
 To develop awareness of its own role and responsibilities, as well as the role and responsibilities of the other people in the immediate
neighborhood;
 To develop a realistic and positive self-image, self-confidence, self-esteem
 To encourage the humane relations between the sexes, interpersonal communications and multicultural understanding
Objectives of teaching
I class
II class
III class
 To
encourage
mutual  To be trained to participate in  To expand knowledge’s about
agreement,
assistance
and the adoption and application of the culture of their and others
cooperation with other
rules for mutual living in the communities;
home, school and the wider  To develop positive attitude
environment
for the multiculturalism
 To be actively involved in
problem solving and to acquires
confidence
 To understand the need for
consultation, assistance and
cooperation with other and to
develop friendship, humanity
and responsibility tolerance
хуманост и договорност
 To know the customs and
holidays of their own culture
and the culture of other
communities in the Republic
Macedonia
Topic
 I and the other
 My place
 Ј with other and other with me
Objectives

 To perceived differences and
similarities between themselves
and others
 to respect others and helping
smaller and different from
themselves
 to be trained to resolve
conflicts with little help from
adults

 To develop an interest and
respect for traditions and
cultural heritage
 To introduce cultural diversity
in his residence


Contents

I and others

Activities and methods

Talk with friends, finds
similarities and differences
(outlooks, preferences, favorite
toy, story etc.)

The place in which I live, My
place ever and today
 Reading stories and legends,
listening folk songs and dances (
from
their
and
others
ethnicities), data collection
about prominent events using
adults;
 Talking’s, collections and
review prospects, postcards and
photos;

 to recognize that people who
 live and work together enter
into mutually relations (love,
respect,
care,
friendship,
cooperation, fairness)Д
 to be encouraged to respect
differences((gender, ethnicity,
social background)
 to develop respect and trust for
other
Me and you , we and you
 Organizing workshops with
topic: I and you, We and you;
 Role games: I help others
 I perceive similarities and
differences

As we can see from the attached table, in the curriculum of those subjects, more specifically at the
objectives for the development period from first to third grade in primary education are identified objectives
directed toward promotion, fostering multiculturalism. And in the objectives of the individual subjects by
grades, first, second, third are also recognizes the multicultural dimension. Similar is the situation with the
position of the concrete objectives that should be achieved in specific areas and themes. Namely, included are
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objectives that require the acquisition of knowledge, skills and attitudes that should enable students to
acceptance multicultural, multi-ethnic dimension. The multicultural aspect is also present in the offered
activities, as well as in indicated methods and activities that are in function of the realization of the set
objectives. Through curricular programs of the analyzed subjects are permeates numerous content and activities
directed toward familiarization ourselves as individuals, familiarization of what is our national and cultural
affiliations, acquiring knowledge about its value, but also the activities and content that teach children that we
are all different, the difference is our wealth and the same should be respected and fostered.For example: The
objective of teaching subject Society is: students through the adoption of knowledge, skills and abilities to
develop their cognitive, social and creative and between the same time build their attitude and values of the
environment, and wider community in which they growth.
The objective of teaching subject Society is in relation with set objectives for the developmental period
and the objectives by different grade through which permeates multicultural dimension. Specifically in the
teaching program Society for second grade we identify multicultural dimension through the objectives that
concerning the child:
 to be trained to participate in the decision and respect the rules of living together in the home, school and in
the wider environment;
 to be actively involved in problems solving and acquire confidence;
 to understand the need for consultations, helping and cooperating with others and to develop friendship,
tolerance, humanity and responsibility;
 to get to know the customs and holidays of their own culture and the culture of other communities in the
Republic of Macedonia.
In the frame of concrete thematic unit in the entirety of “I with the other" are set several objectives
relating to: to understand that everyone has his opinion / different or the same with the others, to understand the
function of the rules of common residence, to understand that each person has rights and responsibilities.
Offered contents: I have my opinion and respects the opinion of the other, Rights and responsibilities, Rules of
common residence, as well as the offered activities and methods: conversations and situational game on a given
topic for bringing his opinion, social games, familiarization of basic children's rights through activities
(workshop for children's rights, interviews, games, drawing, etc..) also have multicultural character and they are
in function of the set concrete objectives..
Based on this, we can draw the conclusion that in the curriculum of those subjects covered multicultural
dimension, expressed through the development, common and concrete objectives. Provided contents, methods
and activities are in function of realization of the set objectives and also they are directed toward a development
of pupil’s sense for acceptance and fostering multiculturalism.
During the survey as an additional technique for data collection was used free, non-directive interview.
With it, we came to the knowledge about the attitudes and opinions of teachers from different departments for
the existing curricula, how curricula include objectives, contents, offered methods and activities that promote
multiculturalism, attitude about their readiness for the implementation of the instructional objectives that relate
to the acceptance and respect of others in multiethnic and multicultural reality in our country, their views and
recommendations for improvement in this area. The participation was on a voluntary basis and we guaranteed
them complete anonymity. Were interviewed several focus groups of teachers (departmental managers in the
first, second and third grade) direct implementers of teaching units in accordance with the syllabus. According
to the teacher opinions from different focus groups for teaching programs for the first, second and third grade is
provided development objectives for the particular period in which are present multicultural dimensions. The
same is explicitly expressed in the general objectives for each grade, as well as in the specific objectives on the
topic, programs areas.
P. P. (representative of a focus group of teachers departmental managers in the first grade), "The
program provides breadth and freedom in the implementation of teaching activities in depending of pupils
interest, needs and capabilities, condition and didactic resources that we have. For that, greatly assists the
creation of the so called thematic curricula and correlation between different subjects.
J. S. (representative of a focus group of teacher’s departmental managers in second grade, teacher with
greater work experience. Examples of activities are great, as well as the expected results. They direct my
thoughts and allow me to create new situations interesting for pupils of this age".
For offered contents in the programs, teachers especially teachers departmental manager in the third
grade consider that these contents should be supplemented, to be entered multiple content as well as to predict
new activities and methods in function of the realization of the set objectives. This dimension according to
teachers, departmental manager of third grade was not so explicitly expressed in the previous programs for
teaching realization at third grade”. The following topic of conversation was about their capability for the
implementation of teaching contents with expressed multicultural dimension. The responses of teachers from the
focus groups are: during their initial education they hadn’t separate subject with an objective to strengthen their
sense of interculturalism, multiculturalism, but their methodic and professional competence during initial
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education and work experience, sharing experience with their colleagues facilitates the transfer of information,
knowledge and education and for this dimension in education. They need further training, and in this direction
offer more forms as: consultation meetings, visiting teaching classes, expert advice, seminars, consultative
meetings, which will facilitate the exchange of ideas, experiences, update their knowledge, permanent
professional development
The last topic of conversation regarding to their proposals and recommendations for achieving greater
effects in the implementation of content directed toward fostering, sense of multiculturalism among students, its
empowerment? The essence of this question is to see the suggestions, proposals of teachers / educators to
achieve greater effects in the implementation of the contents which include multicultural dimension. Most
common responses are:
 Educating parents about the importance of fostering and strengthening multiculturalism for everyday life in
multiethnic society;
 To reduce the rapid pace of learning of new teaching contents;
 Gradual entering of innovation;
 In programs preparations to include direct implementers from diverse backgrounds and different conditions;
 Providing more illustrative material;
 Organizing professional meetings, seminars, continuous professional development.
We hope that all these proposals will be taken into account when we structuring and implementation
new curricula for the first development cycle of nine-year primary education. The analysis of curricula of
Macedonian language, Natural sciences, Society, Health and physical education for the first development cycle
of primary education, first to third grade, and realized interview, point us to the following conclusion:
 The curriculum are also conceptualized and structured to reflect modern educational trends in their
conception;
 The curriculum is aligned with adults and psychophysical characteristics of pupils and offer the opportunity
for easier transition from one level to another, extending and deepening the content and requirements that are set
before the pupil;
 Multicultural dimension is represented in the curricula of those teaching subject. The same permeates across
development, common and concrete objectives of each of these subjects, realized through part of the provided
content and activities towards the acceptance and nurturing multiculturalism;
 to offer more content and approaches aimed at developing civil society and national identity among
members of all ethnic communities in Macedonia;
 To offer a richer illustrative material;
 To organize professional meetings, seminars, permanent professional development on topics related to
multiculturalism, interculturalism;
 To stimulate cooperation on a professional level between teachers from different communities (preparation
of teaching, addressing current problems,..) and intensification of cooperation and communication between
pupils from different backgrounds, cultures…
And of the end:
“To learn in order to live together”
UNESCO 1996
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SELF-EVALUATION IN PRE-SCHOOL - SITUATION, CHALLENGES
Snezana Jovanova-Mitkovska1
Abstract
The quality of the work of pre-schools largely depends on the key actors - practitioners in the Child-care Institution
(educators, professional associates). Integral mechanism that contributes to improving the quality of Child-care Institution
is self-evaluation, which leads practitioners to understand, modify and develop their own practice. Providing the best
stimulate environment for learning and development, fostering a holistic approach, providing a quality education is the
primary goal of self-evaluation. How much and how it is practiced by practitioners, what are the obstacles encountered in
its realization, what are the recommendations for its improvement are the key issues that we tried to answer in this paper.
Here we present the results from a survey conducted with 115 respondent practitioners (educators, professional associates)
in several Child-care Institution in Stip, Sveti Nikole, Radovish, Kocani, related with the subject of self-evaluation, the
way how to make it, the steps and activities through which it passes, participants, commonly applied techniques and
instruments for self-evaluation, problems and difficulties encountered in the process, gained experiences, challenges, and
suggestions for its improvement.
Keywords: self-reflection, child-care Institution, educators, professional associates

INTRODUCTION
Preschool period is the period of most intensive child/man development, period of turbulent quantitative and
qualitative changes, period which is characterized by the so-called biological deficit, vulnerability, sensitivity,
flexibility, self-centeredness, a natural inclination toward the game, period of investigation, curiosity, search,
during which the child develops, socialize, develop and improve their motor skills, speech, adopting elements of
logical thinking, acquire basic hygiene, organizational and work habits, period in which child acquire experience
and acquire elementary knowledge for life and environment, period in which child learn and easily perceived
impacts (most acceptable) of adults and of the environment where they live.
The family is the first social environment that really has a big impact on the child development. But, even the
best organized family cannot fully satisfy all the desires and needs of the child which resulting from his nature.
Preschool education, in fact, its institutional form (child institution, kindergarten) and everything what they
offer, enable to satisfying the numerous children needs, everything, what cannot achieve a family environment,
and above all the need to continuously and fully pedagogical and educational activities.
Preschool education is an integral part of the organized system of education, and with other subsystems makes a
coherent whole. It is intended for children from birth to start to the primary school. In R. Macedonia pre-school
educational system includes children from aged 7-8 d months until starting school 5.8 years.
The same represents "a conscious, directed toward the goal, more or less organized process focused on the
development of individuality and sociability of preschool children, socially determined and individually marked
with a system of activities and processes that affect the overall formation of the child's date until they start
school”, or “formative process in which actualized child physical and mental potential, encourage and
diversified the positive tendencies that are expressed in its development, meet the children’s needs as a source of
various opportunities, and create conditions for better and more successful expression and using these
opportunities to achieve a higher level in skills, expanding and improving the experience, building the will and
character features and attitudes, elevate the child emotions and behaviors, and establishing and developing
positive traits of his personality in terms of physical and sensory, emotional-social development". (Kamenov,
1995: 4)
In these determinations of organized preschool educational system, clearly looms the goal of preschool
education which is toward to allow healthy and happy childhood for the youngest generation and to contribute
for their normal physical, intellectual, moral and aesthetic development, to provide to them conditions for the
development of their potentials and for acquisition of basic knowledge about the world that surrounds them.
The basic premise on which is based the organized preschool system in most European countries, the last few
years are:
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o Holistic approach-each child is solely and entirely creature, so it is needed a necessary integration of all
separate aspects that will lead the child to constructed its own knowledge through the experience of one
coherent and comprehensive manner;
o

Approach which understand full orientation toward the child, toward their development;

o The child is at the center of education and upbringing, which in turn implies a clear determinations of
the anticipated results, as the nurturing of new philosophy of education in which the focus of education is not on
the lecturing, teaching, but on the learning process. Creating programs considering the so-called child
curriculum, curriculum oriented towards children, in which we have in mind developmental characteristic, child
interest, his personality, his experience, his natural curiosity, the way in which child learns, acquire findings, the
way in which he/she establishes interaction, communication.”
o Dynamism and developmental - taking into mind the famous saying “Everything flows everything
changes”, taking into account contemporary knowledge of child development, child learning, child
understanding of the world, child potentials and capacities for learning, and on that base create a programs in
real contexts and on that basis the determination of the manner of teaching.
o Tendency to constantly evaluate and self – critical examination of their own practice as a step toward
changing, upgrading, innovation, improvement.
The last premise-evaluation, self-evaluation is in the focus of interest in the last few years of the people from
educational field who work on advancement, modernization, innovation of teaching practice.
What is evaluation, self-evaluation?
Actually, there are two complementary processes, each other complement, each other permeating, and they are
directed toward to the advancement, innovation of teaching practice. The evaluation is increasingly seen as a
mechanism for developing and promoting responsibility practice and is performed by the persons who is in or
outside of institution whose activities or separate aspects of the activities is evaluate.
When we talk about educational sphere, more specifically for educational institutions-kindergarten, the goal of
the evaluation process is to achieve higher standards to improve the work of the institution, to increase quality,
to identify development needs, to improve planning, improve practice, to improve the quality of work of the
educators and other professionals, children higher achievement.
Self-evaluation usually refers to the systematic, continuous monitoring, analysis, evaluation, assessment of own
achievements, own work, achieved results, or, the "notion of self-evaluation refers to the assessment of
individual work, group of people or of the whole organization by themselves, it relates to readiness for critical
review of own work and operations and continually question concerning referral of questions on himself for
own work” (Zivkovič, 2009);
Self-evaluation is a continuous systematic process that allows the individual teacher to constantly critical review
of his works, allowing the teacher to assess their own skills and expertise, and on this base to take measures for
his improvement, to create plans for future professional and career development; to recognize the achievements
of children and review what can still be done towards higher achievements; provides information for future
practice based on identifying what is good, and what is disadvantages, and based on that creating a plan in
accordance with the previously set priorities for development; allows the teacher to take measures that will lead
to creating a safe and stimulating environment for learning, creating an environment in which there are
opportunities for successful interaction and communication, creating an environment that will promote learning,
not the teaching and lecturing.
Without self-evaluation cannot get a glimpse of what we have achieved, which should continue to go, what to
take. The critical approach to practice, openness for a review (the way you work, the way on which children
understand their needs ...) as well as the willingness to undertake and accept change, are essential elements of
the process of self-evaluation, whose ultimate objective is the achievement of quality education.
The implementation of the process of self-evaluation also passes through several stages. The first step is
determination of the area of self-evaluation; defining the objectives, determination of the basic framework of
self-evaluation; clearly defining, specifying organizational, methodological and technical aspects of selfevaluation; identifying participants, implementers of the process, determining their competence, professionalism
in the educational process; determination of the timeline for the implementation of the process of selfevaluation.
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The process of self-evaluation is implemented by the participants in the educational process, parents, educators /
teachers, professionals, means all those who are interested in promoting the work of a concrete educational
institution.
In kindergarten, self-evaluation is usually carried out by the teacher, it is a daily teacher’s job, with which
teacher takes a critical review and assessment of all stages of the process and on the basis of that results taking
appropriate actions.
The successful implementation of the self-evaluation process largely depends of methodical and methodological
teacher’s abilities, his skills in identifying problems and finding out the possibilities and ways for their
overcoming, of his abilities for the application of appropriate procedures, techniques and tools, abilities for
collating and processing, data analysis and extraction of concrete conclusions.
The process of evaluation and self-evaluation resembles of the process of research, mostly resembles of the socalled action research, cyclic process of researching, study passing, which passes through several stages as
follows:
o

Identifying the problem in practice;

o

Decision on what will be evaluate;

o

Preparation of an action plan for evaluation;

o

Systematic monitoring and data collection;

o

Data analysis, synthesis and adoption of the decision for the future work;

o

Conclusions that can give us information about future planning.

Identifying the
problem in practice;

Decision on
what will be
evaluate;

Preparation of an
action plan for
evaluation

Systematic
monitoring and
data collection;

Conclusions that can
give us information
about future

planning.
Data analysis, synthesis and
adoption of the decision for
the future work;

Schemes: Cyclic process of self-evaluation
In that sense, people who perform the process of evaluation and self-evaluation should be familiar with the
specifics of the research process, and also to possess specific knowledge about techniques and instruments that
will be used in the process of self-evaluation, which serves to aid in the achievements of set of goals. Evaluation
and self - evaluations always denote application of objective, accurate and appropriate instruments. Namely,
without developed theoretical and methodological basis cannot even imagine realization of the process of
evaluation and self-evaluation.
But what happens in practice? Whether and how to apply the process of evaluation, self-evaluation? Who
realized it? What is usually the subject of self-evaluation? Which are the obstacles that are encountered in its
implementation? What are the recommendations for its advancement? ...
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METHODOLOGY
To the response of the set questions we came with the realization of micro research which has conducted in R.
Macedonia, more specifically, we realized survey in which we include practitioners (teachers, professional)
from several preschool institutions of Eastern Macedonia ( Stip, Radoviš and Sv Nikole, Kocani). The objective
of the survey was to obtain qualitative and quantitative information about the implementation of the process of
self-evaluation in preschool institutions... In the survey, has been used questionnaire composed for this study,
which includes 14 issues of open and closed type. Processing of the results are used SPSS and Interim Analysis.
RESULTS
The sample was made of 115 subjects whose structure we can mention at the figure 1..
Figure 1. Sample structure according to experience

Of them, 30% have work experience of 0-10 years, 32% have work experience of 11-20 years and 34% have
work experience of 21-30 years and 4% have more experience of 31 years. This means that the experienced
teachers during their experience in practice used the process of self-evaluation as a way to enhance the
educational practice.
The questions in the questionnaire may be divided into several parts: questions relating to identification,
definition of self-evaluation by educators and the possibility of its application in practice, in their daily work, as
well as identifying the objectives of self-evaluation, the questions about implementation of the process of selfevaluation in preschool institution, questions about techniques and instruments which are used in the process of
self-evaluation and obstacles in its realization.
Regarding this first set of questions from the questionnaire responses received from the following respondents:
1. Application of the self-evaluation in their daily work - 88% of respondents used the process of selfevaluation in their daily work, while 12% do not apply it. On the further question: Why the process of selfevaluation is not applicable as reasons which they cited: lack of time, too many children in classroom, excessive
workload, ignorance, etc.
2. In the identification of this term, qualitative responses of respondents generally boil down to this:
o Something that we apply in our everyday work, and on that basis we derive conclusions about the
success or failure in our work;
o

A process that leads to the development and improvement of our practice;

o A process that leads us to the answer of the question - where we are, what we can change, on what we
should devote more attention, a process that leads our institution to be success
Based on these identifications, notions of self-evaluation we can draw the conclusion that educators perceive
processional of self-evaluation, and self-evaluation is not something that starts and runs just once, but involves
constant activity by educators conducive to growth and development practice.
Educators identify the objective of self-evaluation. And here, the answers could be divided into several
categories:
o

The objective of self-evaluation is getting to a better education for children;

o

The objective of self-evaluation is to review and improve their own practice;

o

The objective of self-evaluation is to contribute to the development of the institution;

905

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

o The objective of self-evaluation is a personal and professional career development and development of
community who learn development of kindergarten.
Based on these notions can be carried out the conclusion that educators have a clear objective which must be
achieved by the realization of the process of self-evaluation.
The second set of questions concerned the implementation of the process of self-evaluation in preschool
institution.
Namely, from the educators are looking answers about whether self-evaluation is an integral part in the annual
development plans of the institution, the stages through which passes the process self-evaluation, which is the
subject of self-evaluation, the existence of teams of self-evaluation in the institution.
- 85% of respondents answered that the self-evaluation is an integral part of annual development plans of the
institution. For 15% of the educators the self-evaluation is an integral part of their operational plans. At the
statements of educators feels a need for interventions in direction of further education, which objective would be
familiarization with the structural elements or the annual development plans of the institution, as well as their
abilities of the preparation of the same.
2. All educators have agreed with the fact that self-evaluation is a cyclical process that passes through several
phases: observation, analysis, assessment, taking action.
3 As a subject of self-evaluation, educators identify: their activities and the activities of the children and on that
basis they make any assessment of their own work and work of its improvement, innovation. Insignificant
number of them, eight educators believes that self-evaluation should cover all activities of the institution. These
determinations will also go in favor of the need for additional intervention-education of educators.
4 As to the existence of team of self-evaluation, team who lead and initiate activities for self-evaluation, 72% of
respondents believe that such a team exists, while 28% not familiar with the existence of such team and if there
is, it should be constitute by: the principal, counselor, musical collaborator, social worker and managers of the
different objects, components of kindergarten.
The third set of issues concerns the techniques and instruments used in the process of self-evaluation, questions
about with who cooperate in the implementation of self -evaluation and, what are the obstacles faced by
educators?
1.

As a tool for self-evaluation, educators often use protocols and diaries, and occasionally some of them
apply the check list.

2. In the realization of the process of self–evaluation educator commonly collaborate with the director and
pedagogue.
3.

As an obstacle to achieving the process of self-evaluation, educators emphasize the lack of specific
literature in this area.

4. To overcome the obstacle they cited:
o Appropriate literature, newsletters, and manuals;
o Education, training, ongoing exchange of information with colleagues from institutions in the same, the
institutions from other cities in the Republic Macedonia and beyond;
o Cooperation with the teaching staff by teacher’s faculties.

CONCLUSION
The analysis of the theoretical discussion of this problem and empirical data to which we have come on the basis
of research in which he applied the technique surveys lead to the following conclusions:
The questions that we set at the beginning of the paper, and during the research, found their answers in
theoretical debates and in the results of the realized research..
The conclusion of this research should not be accepted as categorical, because the results concerning to the
specific sample in a specific time period... However, they should be taken into account because they lead to
highlighting the need for change in the daily practice of educators, its improvement.
4 Educators clearly identify the process of self-evaluation, the constitutive elements of this process, understand
its processuality.
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5 Based on the results clearly are identifying obstacles, barriers encountered in the process of realization of selfevaluation: lack of time, too many children in classroom, excessive workload, ignorance and lack of appropriate
key literature.
6 The results of survey also identify areas for intervention - further education of educators through various
forms (seminars, symposia, workshops etc.), the exchange of experiences among colleagues not only in the
Republic of Macedonia, but wider at Balkan region, Europe, collaboration with staff from the faculties of
teacher education, necessary literature in this area.
At the end
"Self-evaluation cannot learn until you start to practice."
(Radulovic, L., Miskeljin, L., 2013).
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AN ENQUIRY OF SOME FACTORS REFERRING TO THE CHILDREN WITH SPECIAL
EDUCATIONAL NEEDS
1

Plamen Petkov, 2Zhivko Zhekov, 3Svetlana Ignatovska, 4Nalyan Chakarova-Saamieva

Abstract: The children with special educational needs need appropriate support. The educational environment must be
organized and prepared to give them conditions which will stimulate their development. Therefore the caregivers are duty
to explore all the factors which are significant for the prosperity of children with special educational needs. The teachers in
the mainstream school and the parents have to be aware and well informed about the basic issues referring to satisfaction of
social and educational needs of children. Some criteria, conditions and results of development are investigated within the
article. The authors pay attention to the connection between circumstances of the setting and the creation of stimuli
provoking the abilities of the children. The efforts, which are necessary, refer to early prevention, early diagnosis and early
treatment of the disorders of children with special educational needs. The basic functions have to be on focus – motions,
cognitive operations and language development. The professional interventions can provoke intensive interaction and
purposeful activities according the current level of the development of the children with special educational needs. The
different functions must stimulate each other.
Key words: special education needs, setting, factors, conditions, stimuli, development

This study is supported by the fund “Scientific research” under the University of Shumen “Bishop Konstantin
Preslavsky” within the project grant РД-08-252/14.03.2014
1.INTRODUCTION
The duty and the responsibility of the society about the care for children with special educational needs
is a very important issue. Many purposeful and expedient efforts are made in this direction and all the measures
and initiatives have the aim to improve the quality of life of these children. [3] The problems and hindrances
which frustrate the process of inclusion of children with special educational needs in the society have to be
overcome but some of them are too complex and intricate referring to many different factors.
However we have to pay attention to the significant points which are prerequisites for the success of
integrated and inclusive education of children with special educational needs. These points reflect the influence
which the most important circumstances and interrelations evoke and now we will present a short review on
these basic points. They will be discussed in the follow order: [2]








Educational traditions referring to the care of children with special educational needs;
Educational legislation;
The particularities and the structure of the educational system;
Financial resources;
The preparation of the specialist which are responsible for the process of integrated education and
inclusion of children with special needs;
Unconditional support on behalf of the society for the sake of the children with special educational
needs;
The particularities of the needs and the abilities of the handicapped individuals;

About the firs point it would be important to be noticed that every country has specific traditions which
depends on national and cultural particularities. It is not possible the practical measures in the different countries
to be unified because any country has unique achievements and in the in the some extend a few disadvantages.
These traditions express the possibilities and capability of the society to do what it is acceptable to be done.
Sometimes it can be very useful but sometimes the efforts are frustrated by many problems.
Educational legislation is a key condition for the confirmation of the trends which provide permanent and
stable care for the sake of the children with special educational needs and their social inclusion. All the lows,
1
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which determinate the educational environment and the necessity of appropriate conditions for these children,
regulate the interrelations between the specialists, their duties and aims. Educational legislation guarantees the
rights and the possibilities of the children with special educational needs to receive the best stimuli. It is normal
and even necessary many good practices to be reflected and endorsed by pragmatic educational legislation.
The particularities and the structure of the educational system are connected to the educational traditions
and the educational legislation. [1] The specific forms of organization and the hierarchy of institutions are as a
result of long and useful experience of the society and express its willingness to provide better qualifications and
the better perspectives for its members.
The integrated education requires unconditional support on behalf of the society for the sake of the
children with special educational needs. But the main issue is the preparation of the specialist which are
responsible for this process. Knowing the particularities of the needs and the abilities of the handicapped
individuals is a fundament for the permanent improvement of the preparation of different kind of specialist.
2. METHODS
30 children with special educational needs are examined within the study. 17 of them are boys and the
rest 13 are girls. The age range of the research reach from 4 to 17 years old children. Some of them are in the
kindergartens, other of them are in the mainstream schools and the third part of the examined children are
treated in the special schools and special centers. The problems and the difficulties, which they have, refer to the
following diagnostic categories - mental retardation, autism, hyperactivity and attention deficit disorder,
epilepsy.
The aim of the study is to specify more details about the individual particularities and the main
hindrances which frustrate the development of these children. Such kind of enriched information would be very
useful and will contribute to creation of more supportive educational environment included new appropriate
measures and approaches according to the particularities of children’s deficits and dysfunctions.
The enquiry is oriented to the next points connected to the children’s development and to the
possibilities of good interventions upon them:





Evaluation of the early periods of the development;
Recognition of the disorders;
Specification of the different kinds of support and it’s sufficiency;
Accents to the basic functions and skills;
3. RESULTS
Figure №1 Proportion according to the occurrence of a period of normal speech and language development in the
examined children with special educational needs

10%
26,66%
1
63,33%

1.
2.
3.

2
3

There is a period of normal speech and language development of the examined children with special educational needs - 10%
There is not a period of normal speech and language development of the examined children with special educational needs 63,33 %
There is not information about this indicator – 26,66%
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Figure № 2 The kinds of professional intervention and treatment
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Figure № 3 The kinds of current disorders or/and the diseases in the past for the examined group of children with special
educational needs.
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Figure № 4 A comparison between the age of the ability of the examined children to begin to sit / 1 –blue/ and the age of the ability
to begin to walk /2 - red/ in months

40
20

Seri 1

0

Seri 2
1

2

3

4

Seri 1

5

6

7

Figure № 4 The age of the beginning of the ability of the examined children to do some operations
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Figure № 5 The age of the occurrence of coo and babbling in children’s speech development
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Figure № 6 The age of the occurrence of the first words and the first sentences in children’s speech and language development /in
months/
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Blue curve – The age of the occurrence of the first words in children’s speech and language development /in months
Red curve – – The age of the occurrence of the first sentences in children’s speech and language development /in months

4.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

The efforts, which are necessary, refer to early prevention, early diagnosis and early treatment of the
disorders of children with special educational needs. The basic functions have to be on focus – motions,
cognitive operations and language development. The environment must be extremely supportive for the
children. The main goal is the preparation of conditions which can provoke intensive interaction and purposeful
activities according the current level of development. The different functions must stimulate each other.
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NEUROPSYCHOLOGICAL EVALUATION OF CHILDREN WITH SPECIAL
EDUCATIONAL NEEDS
Plamen Petkov1, Ivan Karagiyozov2, Kalina Alexieva3

Abstract
When the specialists examine the qualities of children’s development, the level of neuropsychological functions is too
important. The abilities to recognize objects and specific signs, the programs of complex movements and activities, the
comprehension of verbal information and the expressive language skills – all they have to be explored, defined and
described. The results of the enquiry of some functions are presented within the article. The enquiry refers to: orientation
within the space, left-right recognition, the sustainability and flexibility of the attention, verbal and nonverbal memory,
understanding of prepositions, comprehension of the context, comprehension of proverbs and metaphors, retelling stories,
reading and writing. Some conclusions and recommendations are presented for sake of development of children with
special educational needs. The examined children with special educational needs have significant difficulties related to leftright orientation, attention, verbal and nonverbal memory, assembling of figures, comprehension of prepositions,
comprehension of instructions, comprehension of proverbs and metaphors and to the ability to retell. These of them, which
are scholars, make many mistakes using the written language especially in the area of transformations from phonological
structures to spelling of the words. The educational interventions have to be organized according to the possibilities for
stimulation of these functions and processes.
Key words: recognition, attention, comprehension, expressive language skills

This study is supported by the fund “Scientific research” under the University of Shumen “Bishop
Konstantin Preslavsky” within the project grant РД-08-252/14.03.2014
1.INTRODUCTION
The ability to provide appropriate aid for children with special educational needs depends on the
knowledge about all the particularities, qualities and difficulties which these children have or would have in
prospective. Some of these difficulties sometimes are too discrete or latent and the caregivers must be very
aware and extraordinary attentive to the dynamic and the reasons provoking all the changes in the children’s
states and behaviors.
A neuropsychological enquiry can provide many important details and useful information about basic
functions which determinate the development of the children with special educational needs.
2. METHODS
30 children with special educational needs are examined within the study. 17 of them are boys and the
rest 13 are girls. The age range of the research reach from 4 to 17 years old children. Some of them are in the
kindergartens, other of them are in the mainstream schools and the third part of the examined children are
treated in the special schools and special centers. The problems and the difficulties, which they have, refer to the
following diagnostic categories - mental retardation, autism, hyperactivity and attention deficit disorder,
epilepsy.
The aim of the study is to specify more details about the individual particularities and the main
hindrances which frustrate the development of these children. Such kind of enriched information would be very
useful and will contribute to creation of more supportive educational environment included new appropriate
measures and approaches according to the particularities of children’s deficits and dysfunctions.
The study includes measures which refer to the next processes and skills:






Left-right orientation within the space according to own personal position;
Left-right orientation referring to objects which are located in front of the children;
The measure of H. Head; [4]
Evaluation of the parameters of the attention;
Evaluation of the verbal and nonverbal memory;
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Assembling of figures; [2]
Comprehension of prepositions; [1]
Comprehension of instructions; [1]
Comprehension of proverbs and metaphors;
Retelling;
Dictation; [3]
3. RESULTS

Figure 1 Left-right orientation within the space according to own personal position - the proportion of the correct and the wrong
answers of the examined children with special educational needs

36,66%
1

63,33%

1.
2.

2

63,33 % - correct answers of the examined children with special educational needs
36,66 % - wrong answers of the examined children with special educational needs

Figure 2 Left-right orientation referring to objects which are located in front of the children - the proportion of the correct and the
wrong answers of the examined children with special educational needs

46,66%
53,33%

1
2

1.
2.

46,66 % - correct answers of the examined children with special educational needs
53,33 % - wrong answers of the examined children with special educational needs
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Figure 3 The results of the measure of H. Head

50,00%

50,00%

1
2

1.
2.

50 % - correct answers of the examined children with special educational needs
50 % - wrong answers of the examined children with special educational needs

Table 1 Evaluation of the parameters of the attention
The average number of noticed stimuli for a minute

64
16

The average number of mistakes

Table 2 Evaluation of the verbal and nonverbal memory

Verbal memory

Correct answers given by the examined
children
7

Wrong answers given by the examined
children
23

11

19

Nonverbal memory

Table 3 Assembling of figures
The number of successful results
After instruction

The number of unsuccessful results

12

18

15

15

Through imitation

Table 4 Comprehension of prepositions
Comprehension

Using

Prepositions
20

13

20

14

20

12

20

11

20

10

20

10

18

11

17

11

in
of
next to
in front of
behind
under
above
between
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Table 5 Comprehension of instructions
Instructions

Correct

Wrong

Take the pencil. Leave it on the table and give me the notebook.

23

7

You see three articles. Give me the biggest one, leave the middle one on the
table and keep the smallest one for you.

18

12

Table 6 Comprehension of proverbs and metaphors
Proverbs and metaphors

Understanding

Misunderstanding

United we stand, divided we fall.

4

26

As good as gold.

5

25

Eat like a wolf.

5

25

Table 7 Retelling
Evaluation of the abilities of the children to retell a story

The number of the children which
show these abilities or disabilities
5

The children use correct completed sentences and reflect adequately the plot of the story
The children retell the story without help but their utterances are uncompleted.

6
The children need questions which hint and infer to the content of the story.
4
The children cannot retell the story even when the examiner alludes to key details of the
content.

15

Table 8 Dictation

Kinds of the mistakes

Per cent
20%

Substitution of letters or syllables
37%
Omission of letters or syllables
18%
Omission of functional words
23%
Replacement of letters or syllables
27%
Omission of words
17
Replacement of words

4.DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The examined children with special educational needs have significant difficulties related to left-right
orientation, attention, verbal and nonverbal memory, assembling of figures, comprehension of prepositions,
comprehension of instructions, comprehension of proverbs and metaphors and to the ability to retell. These of
them, which are scholars, make many mistakes using the written language especially in the area of
transformations from phonological structures to spelling of the words. The educational interventions have to be
organized according to the possibilities for stimulation of these functions and processes.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENME MERKEZLERİNİN
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PROGRAMINA UYGUNLUK DURUMUNUN İNCELENMESİ
Fatma Alisinanoğlu1, P.Tuğba Şeker2, Rana Nur Başkal, Serap Erdem, Gözde Karahaliloğlu

Özet
Bu araştırmanın temel amacını, okul öncesi eğitim kurumlarının öğrenme merkezlerinin özelliklerinin incelenmesi
oluşturmaktadır. Bu amaçla“Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç Mekan Düzenlemesine İlişkin Dereceli Puanlama Anahtarı”
kullanılarak Ankara ili Çankaya ilçesine bağlı bulunan örnekleme seçilen bağımsız ve ilkokul bünyesindeki okul öncesi
eğitim kurumlarının öğrenme merkezlerinin MEB programına göre uygunluğunun incelenmesi, anaokulu ve
anasınıflarının karşılaştırılması sağlanmıştır. Ankara ili Çankaya ilçesinde yer alan bağımsız anaokulları, ilkokullara bağlı
anasınıfları evreni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 65 okul öncesi eğitim kurumunun 3- 6 yaş grubu çocukların
devam ettiği sınıflar oluşturmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarının iç mekan düzenlemesini belirlemek amacıyla
kurumlardaki gözlemleri kolaylaştırmak, geçerlik ve güvenirliğini artırmak üzere bir puanlama anahtarı hazırlanmıştır.
Taslak puanlama anahtarınin hazırlanması amacıyla öncelikle okul öncesi eğitim kurumlarının iç mekanlarında bulunması
gereken özellikler program, literatür incelemesi gerçekleştirilerek listelenmiş ve 123 taslak madde oluşturulmuştur.
Çankaya ilçesinde bulunan ilköğretim bünyesindeki 67 okul öncesi eğitim kurumundan 28 tanesine ulaşılıp 45 sınıf
incelenmiştir. Bu ilçede bulunan 12 anaokulundan 10 tanesine ulaşılıp 44 sınıf incelenmiştir. Toplamda 89 sınıf incelenen
bu çalışmada Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç Mekan Düzenlemesine İlişkin Dereceli Puanlama Anahtarı kullanılmıştır.
Puanlama anahtarınde bulunan 155 madde 7 değişkene bağlı olarak incelenmiştir. Araştırmanın sonucuna göre ilköğretim
bünyesinde bulunan anasınıflarının, bağımsız anaokulu sınıflarına göre fiziksel özelliklerinin daha uygun olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: okul öncesi eğitim, eğitim ortamları, öğrenme merkezi.
Abstract
The basic aim of this study is to investigate the features of learning centers in preschool education institutes. With this aim,
it is provided that the learning centers of the preschool education institutes (independent and the ones in primary school
chosen for sampling) that belong to Ankara/Çankaya district are investigated in terms of propriety for the ministry of
education program and nursery schools and classes are compared using “Check list for ordering the inner location of
preschool education institutes”. The independent nursery schools in Ankara/Çankaya district constitutes the total field of
nursery classes that belong to primary school. The sampling of study includes the classes where 3-6 year old children study
in 65 preschool education institutes. A check list is prepared to make the observations easier in the institutes with the aim of
setting the order for inner locations of preschool education institutes and to raise the validity and reliability. With the aim of
preparing the framework of check list, the features that are necessary in the inner locations of preschool education institutes
are listed researching the program and literature and 123 frameworks of items are listed. 28 of 67 preschool education
institutes in Çankaya district are reached and 45 classes are searched. 10 of 12 nursery schools in this district are reached
and 44 classes are searched. “Check list for ordering the inner location of preschool education institutes” is used for this
study in which 89 classes in total are investigated. 155 items in check list are investigated depending on 7 variants.
According to the results of study, it is clear that the nursery classes in primary schools are more appropriate than the
dependent nursery schools classes in terms of physical features.
Key words. Preschool education, physical environment, learning center.

GİRİŞ
Okul öncesi dönem insan hayatının temelini oluşturmaktadır. Bu dönemde, çocuğun anne ve babası
tarafından sevgi ve şefkatle büyütülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, sağlığının korunması çok önemlidir. Fakat
bunlar kadar önemli bir nokta ise, gelişiminin tüm yönlerini destekleyecek sosyal ve fiziksel bir ortamdır
(Oktay,1999).
Fiziksel koşulları ve eğitim programı bakımından iyi hazırlanmış bir okul öncesi kurumunda çocuk,
arkadaş ilişkileri kurmayı, birlikte bir şeyler yapmayı, işbirliğini ve toplum içinde sorumluluk almayı ve
sorumluluklarını yerine getirmeyi öğrenir. Başarı ve başarısızlık söz konusu olmadığı için yeteneklerini
korkusuzca kullanır, becerilerini geliştirir (Akt. Demiriz, Karadağ, Ulutaş; 2003).
Eğitim ortamları çocukların gelişim özelliklerine uygun, güvenli çocukların problem çözme
becerilerini geliştirici ve yaratıcılıklarını destekleyici özellikte olmalıdır. Çocukların tüm gelişim alanlarını
destekleyen, ilgi ve gereksinimlerine uygun bir öğrenme ortamı oluşturmada öncelikle mimari tasarım ve
düzenlemeler önemli yer tutmaktadır (Cevher-Kalburan, 2011)

1
2

Gelişim Üniversitesi, İstanbul alisinanf@gmail.com
Uşak Üniversitesi, Uşak tugba.seker@usak.edu.tr
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Fiziksel eğitim ortamları kendi içinde iç mekanlar ve dış mekanlar olmak üzere iki bölümden
oluşur.Kurumun inşa edileceği alan sağlıklı güvenli ve ulaşılabilir olmalıdır. Toprak ve su özelliklerinin zararlı
madde içerip içermediği test edilerek sağlıklı bir çevre seçilmelidir. Binanın güneş ışığı alma açısına dikkat
edilmelidir. Çocukların doğa dostu davranışlarının gelişmesi ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasında çok çeşitli
bitkilerin binanın yerleştiği alanda bulunması da büyük önem taşımaktadır. Dış mekanlar, sağlıklı, güvenli,
estetik özellikler taşımalıdır. Çocuğun bağımsız hareket etmesine olanak tanımalıdır. Çocuğun ilgi ve
gereksinimlerine uygun destekleyici olmalıdır (Akt.Cevher-Kalburan, 2011).
İç mekanlar, ev sıcaklığını aratmayacak şekilde planlanmalıdır. Çocukların ilgi merkezlerinin materyal
açısından zengin olması, aydınlatma, havanlandırma, ses yalıtımı gibi özelliklere dikkat edilmesi, pastel
renklerin kullanılması, snıf dışındaki diğer alanları(mutfak, banyo, tuvalet,..) amacına uygun olarak döşenmesi
gerekmektedir (Özbey, 2011).
Bu araştırmanın temel amacını, okulöncesi eğitim kurumlarının öğrenme merkezlerinin özelliklerinin
incelenmesi oluşturmaktadır. Bu amaçla“Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç Mekan Düzenlemesine İlişkin
Puanlama anahtarı” kullanılarak Ankara ili Çankaya ilçesine bağlı bulunan örnekleme seçilen bağımsız ve
ilkokul bünyesindeki okul öncesi eğitim kurumlarının öğrenme merkezlerinin MEB programına göre
uygunluğunun incelenmesi, anaokulu ve anasınıflarının karşılaştırılması sağlanmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenme
merkezlerinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma bağımsız okulöncesi eğitim
kurumları ile ilkokul bünyesindeki okul öncesi eğitim kurumları arasından tabakalı yöntemi ile seçilen 65 okul
öncesi eğitim kurumu ile yapılan uygulamalarla oluşturulmuştur. Bu araştırma betimsel nitelikte olup, tarama
araştırma modeline girmektedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç
Mekan Düzenlemesine İlişkin Dereceli Puanlama Anahtarı”kullanılmıştır.
Evren ve Örneklem
Ankara ili Çankaya ilçesinde yer alan bağımsız anaokulları, ilkokullara bağlı anasınıfları evreni
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 65 okul öncesi eğitim kurumunun 3- 6 yaş grubu çocukların devam
ettiği sınıflar oluşturmaktadır.
Verilerin Analizi
Okul öncesi eğitim kurumlarının iç mekan düzenlemesini belirlemek amacıyla kurumlardaki gözlemleri
kolaylaştırmak, geçerlik ve güvenirliğini artırmak üzere bir puanlama anahtarı hazırlanmıştır. Taslak puanlama
anahtarınin hazırlanması amacıyla öncelikle okul öncesi eğitim kurumlarının iç mekanlarında bulunması gereken
özellikler, literatür incelemesi gerçekleştirilerek listelenmiş ve 123 taslak madde oluşturulmuştur.
Okul öncesi eğitim kurumlarının iç mekan özelliğinde olan "kitap merkezine’’ilişkin 17; "fen
merkezine’’ ilişkin 28; "sanat merkezine’’ ilişkin 29; "dramatik merkezine’’ ilişkin 18; "müzik merkezine’’
ilişkin 20 ve "blok" merkezin ilişkin 11 madde oluşturulmuştur ve maddeler 3'lü (Evet-Hayır-Kısmen)
derecelendirilmiştir.
İç mekan özelliklerini belirlemek üzere altı mekana ilişkin hazırlanan toplam 123 maddenin kapsam
geçerliğinin belirlenmesi amacıyla konu alan uzmanı kapsam geçerliği formu hazırlanmış ve form yedi konu
alan uzmanı tarafından doldurulmuştur. Uzmanların görüşleri doğrultusunda her bir maddeye ait kapsam
geçerliği indeksi (KGİ) hesaplanmıştır. Bu indeks her bir madde için uzmanların o maddeyi gerekli görüp
görmediklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Uzman sayısının 7 olması nedeniyle 0,99'dan büyük olan KGİ
değerine sahip maddelerin gerekli olduğu sonucuna varılmaktadır (Yurdugül, 2005).
Taslak listede yer alan 123 maddeden 114'ünün KGİ değeri 1,00 olarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda
konu alan uzmanlarının 114 maddenin listede kalmasını gerekli gördükleri belirlenmiştir. Taslak listede yer alan
maddelerden 7'sinin (kitap2, fen6, fen7, fen21, fen28, sanat10, müzik5) KGİ değeri 0,72 olarak hesaplanmıştır.
Listedeki maddelerden biri (fen9) için hesaplanan KGİ değeri 0,43 iken biri için (fen1) hesaplanan KGİ değeri
de 0,14'tür. Söz konusu 9 maddenin taslak listeden çıkarılmasına karar verilmiştir. Konu alanı uzman görüşü
sonrasında listede 114 madde bulunmaktadır. Konu alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda bazı
düzenlemeler yapılmıştır.
Uzman görüşlerine göre kitap merkezine pazen tahta, flashkart, televizyon şeridi maddeleri eklenmiştir.
Örneğin, Fen9 farklı kabuklar maddesi genişletilerek örnekler verilmiştir.Maddelere ek olarak dünya
küresi,güneş sistemi panosu, gezegenler panosu,iskelet sistemi maketi, vücut organ maketi eklenmiştir. Sanat
merkezi maddelerine ek olarak artık materyaller ve pul, boncuk maddesi eklenmiştir. Blok merkezine silindir,
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üçgen,kare, dikdörtgen, eliptik, rampa, blok çeşitleri, renkli küpler eklenmiştir. Blok18 oyuncak vardır maddesi
ve blok19 trafik işaretleri genişletilerek örnekler verilmiştir.
BULGULAR
Araştırmanın bulguları, maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır.
1.Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıfların fiziksel özellikleri nelerdir?
Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıfların fiziksel özelliklerini belirlenmek amacıyla öğretim
programları, uzman görüşleri ve alan yazın incelemesi neticesinde fiziksel özelliklerin “ kitap merkezi, fen
merkezi, sanat merkezi, dramatik oyun merkezi, müzik merkezi ve blok merkezi “ etrafında şekillendiği
belirlenmiştir.
a.Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıfların kitap merkezi özelliklerine sahip olma düzeyleri nelerdir?
Okul öncesi eğitim kurumlarında kitap merkezinde bulunması gereken 20 özellik listelenmiş ve bu
özelliklerin bulunma durumları üçlü derecelendirilmiş puanlama anahtarı ile incelenmiştir. İnceleme
sonucunda,kitap merkezlerinde bulunması gereken özellikler içerisinden; okul öncesi eğitim kurumlarında en
çok, hikaye kitaplarının varlığı ve çocukların kitap rafına kolayca erişebildiği özellikleri görülmüştür. Bu
kurumlarda resimli çocuk gazeteleri ve televizyon şeridi ise en az bulunan özelliklerdir. Kitap merkezinde yer
alan 20 madde toplanarak okul öncesi eğitim kurumları için kitap merkezi özelliklerine sahip olma düzey puanı
hesaplanmıştır. Bu puana ilişkin betimsel istatistikler Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1 Kitap merkezine İlişkin Betimsel İstatistikler

Kitap merkezi

Özellik

N

Minimum

Maksimum

Ortalama ( )

SS

20

89

28,00

60,00

45,71

7,29

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıflarda kitap merkezinde bulunması gereken 20 özellik olduğu ve
bu özelliklerin sınıflarda bulunma durumuna göre 3’lü derecelendirildiği görülmektedir. Araştırma kapsamında
incelenen 89 okuldan kitap merkezinin bulunma özellikleri bakımından en düşük sınıfın 28; en yüksek sınıfın 60
puan aldığı belirlenmiştir. Okullardaki sınıflar için hesaplanan ortalama puan incelendiğinde (45,71), okullardaki
sınıfların kitap merkezinde bulunması gereken özelliklerin çoğuna (%76’sına) sahip oldukları tespit edilmiştir.
b.Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıfların fen merkezi özelliklerine sahip olma düzeyleri nelerdir?
Okul öncesi eğitim kurumlarında fen merkezinde bulunması gereken 31 özellik listelenmiş ve bu
özelliklerin bulunma durumları üçlü derecelendirilmiş puanlama anahtarı ile incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına
göre okul öncesi eğitim kurumlarındaki fen merkezlerinde en fazla bulunan özelliğin kurumlarda vücut organ
maketi bulunması olarak belirlenmiştir. En az bulunan özellik ise kurumlarda pusulanın bulunmasıdır. Fen
merkezinde yer alan 31 madde toplanarak okul öncesi eğitim kurumları için fen merkezi özelliklerine sahip olma
düzey puanı hesaplanmıştır. Bu puana ilişkin betimsel istatistikler Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2 Fen Merkezine İlişkin Betimsel İstatistikler

Fen merkezi

Özellik

N

Minimum

Maksimum

Ortalama ( )

SS

31

89

48,00

93,00

77,34

12,31

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıflarda fen merkezinde bulunması gereken 31 özellik olduğu ve bu
özelliklerin sınıflarda bulunma durumuna göre 3’lü derecelendirildiği görülmektedir. Araştırma kapsamında
incelenen 89 okuldan fen merkezinin bulunma özellikleri bakımından en düşük sınıfın 48; en yüksek sınıfın 93
puan aldığı belirlenmiştir. Okullardaki sınıflar için hesaplanan ortalama puan incelendiğinde (77,34), okullardaki
sınıfların fen merkezinde bulunması gereken özelliklerin çoğuna (%83’üne) sahip oldukları tespit edilmiştir.
c.Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıfların sanat merkezi özelliklerine sahip olma düzeyleri nelerdir?
Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sanat merkezinde bulunması gereken 33 özellik listelenmiş ve bu
özelliklerin bulunma durumları üçlü derecelendirilmiş puanlama anahtarı ile incelenmiştir. İncelemeye göre
sanat merkezlerinde bulunması gereken özellikler içerisinden; okul öncesi eğitim kurumlarında en çok,
merkezdeki masalar çocuğun rahat ve güvenle çalışabileceği genişlikte olması özelliği ve sanat merkezinin
zemininin temizlenebilir bir malzemeyle döşenmiş olması özelliği bulunmaktadır. Kurumlarda en az bulunan
özelliğin ise merkezlerde lavabonun bulunması ve mum bulunması olduğu belirlenmiştir. Sanat merkezinde yer
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alan 33 madde toplanarak okul öncesi eğitim kurumları için sanat merkezi özelliklerine sahip olma düzey puanı
hesaplanmıştır. Bu puana ilişkin betimsel istatistikler Tablo 3’de yer almaktadır.
Tablo 3 Sanat Merkezine İlişkin Betimsel İstatistikler

Sanat merkezi

Özellik

N

Minimum

Maksimum

33

89

35,00

99,00

Ortalama
( )
82,20

SS
18,39

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıflarda sanat merkezinde bulunması gereken 33 özellik olduğu ve bu
özelliklerin sınıflarda bulunma durumuna göre 3’lü derecelendirildiği görülmektedir. Araştırma kapsamında
incelenen 89 okuldan sanat merkezinin bulunma özellikleri bakımından en düşük sınıfın 35; en yüksek sınıfın 99
puan aldığı belirlenmiştir. Okullardaki sınıflar için hesaplanan ortalama puan incelendiğinde (82,20), okullardaki
sınıfların sanat merkezinde bulunması gereken özelliklerin çoğuna (%83’üne) sahip oldukları tespit edilmiştir.
d.Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıfların dramatik oyun merkezi özelliklerine sahip olma düzeyleri
nelerdir
Okul öncesi eğitim kurumlarındaki dramatik oyun merkezinde bulunması gereken 18 özellik listelenmiş ve
bu özelliklerin bulunma durumları üçlü derecelendirilmiş puanlama anahtarı ile incelenmiştir. Buna göre
dramatik oyun merkezlerinde bulunması gereken özellikler içerisinden; okul öncesi eğitim kurumlarında en çok,
materyallerin çocukların sağlığına uygun olması özelliği belirlenmiştir. Bu kurumların dramatik oyun
merkezlerinde en az bulunan özellik ise kurumların dramatik oyun merkezlerinde çamaşır leğeni, ip, mandal
bulunmasıdır. Dramatik oyun merkezinde yer alan 18 madde toplanarak okul öncesi eğitim kurumları için
dramatik oyun merkezi özelliklerine sahip olma düzey puanı hesaplanmıştır. Bu puana ilişkin betimsel
istatistikler Tablo 4’de yer almaktadır.
Tablo 4 Dramatik Oyun Merkezine İlişkin Betimsel İstatistikler
Dramatik
merkezi

oyun

Özellik
18

N
89

Minimum

Maksimum

Ortalama ( )

SS

20,00

54,00

41,01

6,28

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıflarda dramatik oyun merkezinde bulunması gereken 18 özellik
olduğu ve bu özelliklerin sınıflarda bulunma durumuna göre 3’lü derecelendirildiği görülmektedir. Araştırma
kapsamında incelenen 89 okuldan dramatik oyun merkezinin bulunma özellikleri bakımından en düşük sınıfın
20; en yüksek sınıfın 54 puan aldığı belirlenmiştir. Okullardaki sınıflar için hesaplanan ortalama puan
incelendiğinde (41,01), okullardaki sınıfların dramatik oyun merkezinde bulunması gereken özelliklerin çoğuna
(%75’ine) sahip oldukları tespit edilmiştir.
e.Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıfların müzik merkezi özelliklerine sahip olma düzeyleri nelerdir?
Okul öncesi eğitim kurumlarındaki müzik merkezinde bulunması gereken 21 özellik listelenmiş ve bu
özelliklerin bulunma durumları üçlü derecelendirilmiş puanlama anahtarı ile incelenmiştir. İnceleme
sonuçlarında müzik merkezlerinde bulunması gereken özellikler içerisinden; okul öncesi eğitim kurumlarında en
çok, marakas vardır özelliği bulunmuştur. Bu kurumların müzik merkezlerinde en az belirlenen özellikler ise
kayıt cihazlarının ve dans aksesuarlarının bulunmasıdır. Müzik merkezinde yer alan 21 madde toplanarak okul
öncesi eğitim kurumları için müzik merkezi özelliklerine sahip olma düzey puanı hesaplanmıştır. Bu puana
ilişkin betimsel istatistikler Tablo 5’de yer almaktadır.
Tablo 5 Müzik Merkezine İlişkin Betimsel İstatistikler
Müzik merkezi

Özellik

N

Minimum

Maksimum

Ortalama ( )

SS

21

89

24,00

63,00

48,98

9,62

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıflarda müzik merkezinde bulunması gereken 21 özellik olduğu ve bu
özelliklerin sınıflarda bulunma durumuna göre 3’lü derecelendirildiği görülmektedir. Araştırma kapsamında
incelenen 89 okuldan müzik merkezinin bulunma özellikleri bakımından en düşük sınıfın 24; en yüksek sınıfın
63 puan aldığı belirlenmiştir. Okullardaki sınıflar için hesaplanan ortalama puan incelendiğinde (48,98),
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okullardaki sınıfların müzik merkezinde bulunması gereken özelliklerin çoğuna (%77’sine) sahip oldukları tespit
edilmiştir.
f.Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıfların blok merkezi özelliklerine sahip olma düzeyleri nelerdir?
Okul öncesi eğitim kurumlarındaki blok merkezinde bulunması gereken 20 özellik listelenmiş ve bu
özelliklerin bulunma durumları üçlü derecelendirilmiş puanlama anahtarı ile incelenmiştir. İnceleme
sonuçlarında blok merkezlerinde bulunması gereken özellikler içerisinden; okul öncesi eğitim kurumlarında en
çok, lego vardır özelliği bulunmuştur. Bu kurumların blok merkezlerinde en az belirlenen özellik ise Y blokların
bulunmasıdır. Blok merkezinde yer alan 20 madde toplanarak okul öncesi eğitim kurumları için blok merkezi
özelliklerine sahip olma düzey puanı hesaplanmıştır. Bu puana ilişkin betimsel istatistikler Tablo 6’da yer
almaktadır.
Tablo 6 Blok Merkezine İlişkin Betimsel İstatistikler

Blok merkezi

Özellik

N

Minimum

Maksimum

Ortalama ( )

SS

20

89

20,00

60,00

34,68

9,94

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıflarda blok merkezinde bulunması gereken 20 özellik olduğu ve bu
özelliklerin sınıflarda bulunma durumuna göre 3’lü derecelendirildiği görülmektedir. Araştırma kapsamında
incelenen 89 okuldan blok merkezinin bulunma özellikleri bakımından en düşük sınıfın 20; en yüksek sınıfın 60
puan aldığı belirlenmiştir. Okullardaki sınıflar için hesaplanan ortalama puan incelendiğinde (34,68), okullardaki
sınıfların blok merkezinde bulunması gereken özelliklerin çoğuna (%57’sine) sahip oldukları tespit edilmiştir.
2. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıfların fiziksel özellikleri bazı değişkenlere göre (okul türü,
öğretmenin kıdemi, yaş, medeni durum, çalışma süresi, mezuniyet durumu) farklılık göstermekte midir?
a.Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıfların fiziksel özellikleri öğretim kurumuna göre farklılık
göstermekte midir?
Araştırma kapsamında hem bağımsız anaokulları hem de ilkokul bünyesindeki anasınıflarında incelemeler
gerçekleştirilmiştir. Okul öncesi eğitim kurumlarının sınıflarında bulunması gereken fiziki özellikler, okul türüne
göre ilişkisiz ölçümlerde t testi ile karşılaştırılmış ve sonuçlar Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7 Okul Öncesi Kurumlarında Bulunması Gereken Fiziki Özellikler Okul Türüne Göre T testi Sonuçları
Fiziki özellikler
Kitap merkezi
Fen merkezi
Sanat merkezi
Dramatik oyun merkezi
Müzik merkezi
Blok merkezi

Okul türü
Anaokulu
Anasınıfı
Anaokulu
Anasınıfı
Anaokulu
Anasınıfı
Anaokulu
Anasınıfı
Anaokulu
Anasınıfı
Anaokulu
Anasınıfı

N
44
45
44
45
44
45
44
45
44
45
44
45

43,86
47,51
73,16
81,42
77,30
87,00
39,34
42,64
44,61
53,24
32,66
36,67

SS
5,10
8,61
12,44
10,84
19,76
15,72
6,31
5,88
8,38
8,87
7,55
11,57

t
2,425
3,343
2,567
2,556
4,717
1,931

p
0,017
0,001
0,012
0,012
0,000
0,057

Tabloda görüldüğü gibi; Kitap merkezinde bulunması gereken özellikler bakımından anaokulu ve
anasınıfında yer alan sınıfların özelliklerinin anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05). Ortalama
puanlar incelendiğinde anasınıflarındaki sınıfların, bağımsız anaokullarındaki sınıflara göre kitap merkezinde
bulunması gereken özelliklere daha çok sahip olduğu tespit edilmiştir. Fen merkezinde bulunması gereken
özellikler bakımından anaokulu ve anasınıfında yer alan sınıfların özelliklerinin anlamlı bir farklılık gösterdiği
belirlenmiştir (p<0,05). Ortalama puanlar incelendiğinde anasınıflarındaki sınıfların, bağımsız anaokullarındaki
sınıflara göre fen merkezinde bulunması gereken özelliklere daha çok sahip olduğu tespit edilmiştir. Sanat
merkezinde bulunması gereken özellikler bakımından anaokulu ve anasınıfında yer alan sınıfların özelliklerinin
anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05). Ortalama puanlar incelendiğinde anasınıflarındaki
sınıfların, bağımsız anaokullarındaki sınıflara göre sanat merkezinde bulunması gereken özelliklere daha çok
sahip olduğu tespit edilmiştir.
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Dramatik oyun merkezinde bulunması gereken özellikler bakımından anaokulu ve anasınıfında yer alan
sınıfların özelliklerinin anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05). Ortalama puanlar incelendiğinde
anasınıflarındaki sınıfların, bağımsız anaokullarındaki sınıflara göre dramatik oyun merkezinde bulunması
gereken özelliklere daha çok sahip olduğu tespit edilmiştir. Müzik merkezinde bulunması gereken özellikler
bakımından anaokulu ve anasınıfında yer alan sınıfların özelliklerinin anlamlı bir farklılık gösterdiği
belirlenmiştir (p<0,05). Ortalama puanlar incelendiğinde anasınıflarındaki sınıfların, bağımsız anaokullarındaki
sınıflara göre müzik merkezinde bulunması gereken özelliklere daha çok sahip olduğu tespit edilmiştir. Blok
merkezinde ise bulunması gereken özellikler bakımından anaokulu ve anasınıfında yer alan sınıfların
özelliklerinin anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0,05).
b.Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıfların fiziksel özellikleri öğretmenin çalışma süresine göre farklılık
göstermekte midir?
Okul öncesi eğitim kurumlarının sınıflarında bulunması gereken fiziki özellikler, öğretmenin çalışma
süresine göre ilişkisiz ölçümlerde t testi ile karşılaştırılmış ve sonuçlara göre, Fen merkezinde bulunması gereken
özellikler bakımından öğretmenin çalışma süresine göre sınıfların fiziki özelliklerinin anlamlı bir farklılık
gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05). Ortalama puanlar incelendiğinde haftalık 20 ve altında saat çalışan
öğretmenlerin sınıflarının bulunması gereken özelliklere daha çok sahip olduğu tespit edilmiştir. Sanat
merkezinde bulunması gereken özellikler bakımından öğretmenin çalışma süresine göre sınıfların fiziki
özelliklerinin anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05). Ortalama puanlar incelendiğinde haftalık 20
ve altında saat çalışan öğretmenlerin sınıflarının bulunması gereken özelliklere daha çok sahip olduğu tespit
edilmiştir. Dramatik oyun merkezinde bulunması gereken özellikler bakımından öğretmenin çalışma süresine
göre sınıfların fiziki özelliklerinin anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05). Ortalama puanlar
incelendiğinde haftalık 20 ve altında saat çalışan öğretmenlerin sınıflarının bulunması gereken özelliklere daha
çok sahip olduğu tespit edilmiştir. Müzik merkezinde bulunması gereken özellikler bakımından öğretmenin
çalışma süresine göre sınıfların fiziki özelliklerinin anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05).
Ortalama puanlar incelendiğinde haftalık 20 ve altında saat çalışan öğretmenlerin sınıflarının bulunması gereken
özelliklere daha çok sahip olduğu tespit edilmiştir. Blok merkezinde bulunması gereken özellikler bakımından
öğretmenin çalışma süresine göre sınıfların fiziki özelliklerinin anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir
(p<0,05). Ortalama puanlar incelendiğinde haftalık 20 ve altında saat çalışan öğretmenlerin sınıflarının
bulunması gereken özelliklere daha çok sahip olduğu tespit edilmiştir.
Araştırma kapsamında incelenen 89 okuldan; kitap merkezinin bulunma özellikleri bakımından en
düşük sınıfın 28; en yüksek sınıfın 60 puan aldığı belirlenmiştir. Okullardaki sınıflar için hesaplanan ortalama
puan incelendiğinde (45,71), okullardaki sınıfların kitap merkezinde bulunması gereken özelliklerin çoğuna
(%76’sına) sahip oldukları tespit edilmiştir. Fen merkezinin bulunma özellikleri bakımından en düşük sınıfın 48;
en yüksek sınıfın 93 puan aldığı belirlenmiştir. Okullardaki sınıflar için hesaplanan ortalama puan incelendiğinde
(77,34), okullardaki sınıfların fen merkezinde bulunması gereken özelliklerin çoğuna (%83’üne) sahip oldukları
tespit edilmiştir. Sanat merkezinin bulunma özellikleri bakımından en düşük sınıfın 35; en yüksek sınıfın 99
puan aldığı belirlenmiştir. Okullardaki sınıflar için hesaplanan ortalama puan incelendiğinde (82,20), okullardaki
sınıfların sanat merkezinde bulunması gereken özelliklerin çoğuna (%83’üne) sahip oldukları tespit edilmiştir.
Dramatik oyun merkezinin bulunma özellikleri bakımından en düşük sınıfın 20; en yüksek sınıfın 54 puan aldığı
belirlenmiştir. Okullardaki sınıflar için hesaplanan ortalama puan incelendiğinde (41,01), okullardaki sınıfların
dramatik oyun merkezinde bulunması gereken özelliklerin çoğuna (%75’ine) sahip oldukları tespit edilmiştir.
Müzik merkezinin bulunma özellikleri bakımından en düşük sınıfın 24; en yüksek sınıfın 63 puan aldığı
belirlenmiştir. Okullardaki sınıflar için hesaplanan ortalama puan incelendiğinde (48,98), okullardaki sınıfların
müzik merkezinde bulunması gereken özelliklerin çoğuna (%77’sine) sahip oldukları tespit edilmiştir. Blok
merkezinin bulunma özellikleri bakımından en düşük sınıfın 20; en yüksek sınıfın 60 puan aldığı belirlenmiştir.
Okullardaki sınıflar için hesaplanan ortalama puan incelendiğinde (34,68), okullardaki sınıfların blok
merkezinde bulunması gereken özelliklerin çoğuna (%57’sine) sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğrenme
merkezleri içerisinde en çok fiziksel donanımın %83 bulunma oranıyla fen merkezine ve sanat merkezine ait
olduğu görülmüştür. Fiziksel donanım bakımından en zayıf kalan öğrenme merkezi ise %57 ‘lik oranla blok
merkezi olarak tespit edilmiştir. Araştırma sırasında listede yer alan özelliklerden bir kısmının kurumda
bulunuyor olmasına karşın çocukların ulaşamayacağı yerlerde ( kilitli dolaplarda, depolarda, kutularda vb.) ya da
onların kullanım alanlarının dışında olduğu görülmüştür.
SONUÇ
Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenme merkezlerinin özelliklerinin incelenmesinin amaçlandığı
bu çalışmada Ankara ili Çankaya ilçesine bağlı bulunan okul öncesi eğitim kurumları içerisinden örneklem
seçilip MEB programına uygunluğu incelenmiştir. Çankaya ilçesinde bulunan ilköğretim bünyesindeki 67 okul
öncesi eğitim kurumundan 28 tanesine ulaşılıp 45 sınıf incelenmiştir. Bu ilçede bulunan 12 anaokulundan 10
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tanesine ulaşılıp 44 sınıf incelenmiştir. Toplamda 89 sınıf incelenen bu çalışmada Okul Öncesi Eğitim Kurumları
İç Mekan Düzenlemesine İlişkin Dereceli Puanlama anahtarı kullanılmıştır. Puanlama anahtarında bulunan 155
madde 7 değişkene bağlı olarak incelenmiştir. Araştırmanın sonucuna göre ilköğretim bünyesinde bulunan
anasınıflarının, bağımsız anaokulu sınıflarına göre fiziksel özelliklerinin daha fazla olduğu görülmüştür.
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PATCHWORK ALGORİTMASI İLE YAZILMIŞ MASAÜSTÜ VE MOBİL BİLGİ GİZLEME
UYGULAMALARININ DAYANIKLILIK VE HİSTOGRAM ANALİZİ
THE ROBUSTNESS AND HISTOGRAM ANALYSIS OF MOBILE AND DESKTOP
INFORMATION HIDING APPLICATIONS WRITTEN WITH PATCHWORK
ALGORITHM
Sinan SERBESTOĞLU1, Andaç ŞAHİN MESUT2

Özet
Patchwork Algoritması Bender, Gruhl, Morimoto ve Lu tarafından 1996 da ortaya atılmış bir veri gizleme tekniğidir.
Patchwork algoritması pseudorandom, istatistiksel modele dayanır, en temel haliyle A ve B olarak seçilen iki pikselden
birinin parlaklık değerini x kadar arttırırken diğerinin parlaklık değerini x kadar azaltır, yani piksellerin parlaklık
değerlerine veri bitleri gömülerek bilgi gizlenir. Bu çalışmada patchwork algoritması kullanılarak masaüstü bilgisayar ve
mobil cihazlar için uygulamalar geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulamalardan elde edilen bilgi gizlenmiş resim dosyalarının
kırpma, gama ve ton skalası düzeltme, çevirme, döndürme ve ölçekleme gibi işlemlere karşı dayanıklılığı incelenmiştir.
Ayrıca orijinal görüntü ve içinde bilgi gizlenmiş görüntü dosyaları üzerinde histogram analizi yapılmış ve elde edilen
sonuçlar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Steganografi, Patchwork Algoritması, Filigran, Veri Gizleme

Abstract
Patchwork algorithm based on pseudorandom statistical model is a data hiding method developed by Bender, Gruhl,
Morimoto and Lu in 1996. Basically, this algorithm works by embedding data bits into the values of brightness of the
pixels. First, two pixels, A and B are chosen, and then the brightness of A is increased by a factor of x while brightness of
B is decreased by a factor of x. In this study, some applications for desktop computers and mobile devices are developed
by using patchwork algorithm. Then, cropping, gamma, tone scale corrections, flipping, rotations and scaling are applied
on information hided on image files determined from these image files to evaluate resistance against these characteristics.
Moreover, histogram analysis is realized on the original image and information hided image and the results obtained are
evaluated.
Keywords: Steganography, Patchwork Algorithm, Watermarking, Information Hiding

1.

GİRİŞ

Gelişen teknoloji ve İnternetin yaygınlaşması sonucunda bilgisayar kullanıcıları kendi aralarında birçok farklı
dosya türünü paylaşabilir hale gelmiştir. En yaygın olarak paylaşılan dosya türlerinde biri ise dijital resimlerdir.
Herkes bir web tarayıcı aracılığıyla internet üzerinden resimlere gözatıp kaydedebilir. Bazı hallerde görüntülerin
sahiplerine bir telif hakkı sağlanması gerekebilir. Bunun çözümü ise dijital resim filigran (digital image
watermarking) dır. Filigran yöntemi bilgi gizlemenin bir dalıdır. Bilgi gizleme (steganografi) bir nesnenin
içerisine bir verinin gizlenmesi olarak tanımlanabilir (Petitcolas, Anderson ve Kuhn, 1999). Amacı gizli mesaj
ya da bilginin varlığını saklamaktır. Taşınmak ya da gizlenmek istenen veri bir başka masum görünüşlü ortamda
saklanarak, üçüncü şahısların iletilen ya da gizlenen verinin varlığından haberdar olması engellenir (Wang ve
Wang, 2004). Modern steganografide, gizlenecek mesaj onu saklayacak bir "örtü verisi"nin (cover data) içine
gömülür ve örtü verisinin insan algılamasıyla fark edilemeyecek ölçüde bozulmasına izin verir (Kharrazi,
Sencar ve Memon, 2004). Dijital (sayısal) resim dosyaları boyutları nedeniyle bilgi gizleme uygulamaları için
oldukça idealdir. Bilgi ile ilgili bir işaret ya da bilginin kendisini resme gizlenebilir. Bu gizleme işlemi
yapılırken örtü verisi olan resim dosyasındaki değişimin az olmasına dikkat edilmelidir. Bunun yanında
dayanıklılık özelliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Telif hakkı sağlamak dışında askeri, istihbarat veya savaş
durumlarında bilgiyi gizli bir şekilde karşı tarafa göndermek istediğimizde, ya da kişisel bilgilerimizin
güvenliğini sağlamak için de bilgi gizleme yöntemleri kullanılmaktadır.
Bir bilgiyi başka bir ortamın içine gizlenerek yeni bir ortam yaratılması işlemi Steganografik Sistem olarak
adlandırılmaktadır. Gönderici bir gizleme fonksiyonu kullanarak bir steganogram yaratır. Gizleme fonksiyonu,
verinin saklanacağı taşıyıcı ortam ve gizlenecek veri olmak üzere iki parametreye sahiptir (Westfeld ve
Pfitzmann, 2000). Gizleme Fonksiyonu olarak adlandırılan yöntemler, Değiştirmeye dayalı yöntemler, İşaret
işlemeye dayalı yöntemler ve Spektrum yayılmasına dayalı yöntemler olmak üzere 3 grupta incelenebilir (Erkin
ve Örencik, 2005).

1
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Şekil 1 : Genel Steganografik Sisteme Bir Bakış
Anahtar

Veri Gizleme
Algoritması
Örtü Verisi

Stego Veri
Gizli Mesaj

Bu çalışmada değiştirmeye dayalı bir yöntem olan patchwork algoritması kullanılarak masaüstü bilgisayar ve
mobil cihazlar için uygulamalar geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulamalardan elde edilen bilgi gizlenmiş resim
dosyalarının kırpma, gama ve ton skalası düzeltme, çevirme, döndürme ve ölçekleme gibi işlemlere karşı
dayanıklılığı incelenmiştir. Ayrıca orijinal görüntü ve içinde bilgi gizlenmiş görüntü dosyaları üzerinde
histogram analizi yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.
2. PATCHWORK ALGORİTMASI
Bender tarafından ortaya atılan ve halen sıklıkla kullanılan algoritmadır. Bu algoritma, bilgiyi Gauss dağılımı
gösteren bir istatistiğe sahip örtü verisinin içine gizlemeyi amaçlayan bir istatistiksel yönteme dayanır (Bender
vd., 1996) (Gruhl vd., 1996). Bu algoritma genelde filigran (watermarking) uygulamalarında kullanılmaktadır.
Patchwork algoritması pseudorandom bir modele dayanır, bu yüzden verilerimizi gizleyeceğimiz piksel çiftini
seçmek üzere bir anahtar değerine bağlı olarak rastgele sayı üretecine ihtiyaç vardır. Rastgele sayı üreteci girilen
anahtar değerine bağlı olarak hep aynı pikselleri vereceğinden gizlenmiş veriyi elde etme ve dayanıklılık
açısından oldukça önemlidir. Karakter kodlama için UTF-8 karakter seti kullanılmıştır. Saklanacak veri UTF-8
ile önce byte sonra bitlere çevrilir. Gizlenecek maksimum bit sayısı = (yükseklik * genişlik) / 2 olarak
bulunabilir. Gizlenecek maksimum bit sayısı 2 ye bölünmüştür, çünkü her bir bit seçilen iki piksele saklanmıştır.
Saklanacak verinin uzunluğu ise rastgele sayı üretecinin hiçbir şekilde bakmayacağı bir piksele saklanır.
Rastgele sayı üreteci ile seçilen piksel çiftleri A ve B olmak üzere, temel olarak gizlenecek verinin bitleri A ve
B piksellerinin parlaklık değerlerine A’yı arttırıp B’yi azaltarak gizlenir. Arttırıp azaltılacak bu değer
dayanıklılık açısından oldukça önemlidir, değer ne kadar az olursa dayanıklılık o kadar fazla olur.
Uygulamalarımızda bu değeri en az tutabilmek için rastgele seçilen piksel çiftlerinin parlaklık değerlerinin tek
ya da çift sayı olup olmadığı kontrol edilerek istenilen sayı formuna 3 ya da 6 değerleri eklenip çıkarılarak
dönüştürülür, böylece parlaklık değerleri minimum değerde değiştirilmiş olur. Gizlenmek istenin verinin her biti
için rastgele sayı üreteci ile yeni bir piksel çifti seçilir. Gizlenecek bit değeri “0” ise B’nin piksel değerinin tek
sayı, A’nın piksel değerinin çift sayı olması için gereken değerler eklenir ya da çıkarılır. Gizlenecek bit değeri
“1” ise A’nın piksel değerinin tek sayı, B’nin piksel değerinin çift sayı olması için gerekli değerleri ekleyip
çıkarılır. Bu verimizin tüm bitleri bitinceye kadar tekrar edilir ve tüm verimiz örtü verisi içine gizlenmiş olur.
Bilgi gizleme işleminin adımları şekil 2’de gösterilmiştir (Tiburcio R.M.M.,2007)
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Şekil 2: Bilgi Gizleme İşleminin Akış Şeması

Saklanan veriyi geri elde etmek için bilgi gizleme işleminin tersi yol izlenir. Öncelikle bilgi gizleme için
kullanılan anahtar değeri girilir, bu sayede rastgele sayı üretecinin doğru piksellere bakarak doğru veriyi elde
etmesi sağlanır. Rastgele sayı üreteci ile seçilmiş piksel çiftleri A ve B olmak üzere, seçilen piksellerin parlaklık
değerlerine bakılarak A’nın ve B’nin parlaklık değerleri mod işlemi ile tek ya da çift sayı olarak elde edilir
ardından karşılaştırılır. Eğer B tek A çift sayı ise 0, tam tersi durumda 1 değeri bit dizimize eklenir. Bu işlem;
verimizin uzunluğunu sakladığımız pikselden veri uzunluğumuz elde edilerek bu değer kadar tekrar edilir.
Ardından bit dizimiz UTF-8 karakter kodlama ile önce byte sonra karakter seti haline getirilerek gösterilir.
Gizlenmiş verinin elde edilmesi işleminin adımları şekil 3’te gösterilmektedir (Tiburcio R.M.M.,2007).
Şekil 3: Gizlenmiş Veriyi Elde Etme İşleminin Akış Şeması
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Programın çalışma ekranı ve 313x292 piksel boyutundaki kalp.bmp isimli dosyaya bilgi gizleme işlemi şekil
4’te gösterilmiştir. Bilgi gizleme sonucunda elde edilen dosyanın adı kalp_gizli.bmp’dir.
Şekil 4: Bilgi gizleme uygulaması örneği

3.

DAYANIKLILIK TESTLERİ

3.1. Kesme hassasiyet testi
Bilgi gizlenmiş resimden piksel kesildiğinde filigranın elde edilip edilmediğini kontrol eden bir testtir. Yapılan
denemelerde 1 piksel dahi kesildiğinde programın gizlenmiş veriyi elde edilemediği görülmüştür. Teknik olarak
resim hala filigranlar içerir fakat resmin piksel sayısı değiştiği için rastgele sayı üreteci yanlış piksel çiftleri
üretecek ve veriyi elde edemeyecektir. Bu nedenle patchwork ile üretilmiş filigranlar kesmeye karşı çok
savunmasızdır denilebilir.
Şekil 5(a)’da içinde “Merhaba” verisi bulunan kalp_gizli.bmp dosyasından veri elde etme işlemi
gösterilmektedir. Anahtar değer girilerek “Patcwork Decode” butonuna basıldığında gizli mesaj elde
edilmektedir. Şekil 5(b)’de ise sol üst köşesinden bir piksel kesilmiş olan kalp_gizli.bmp dosyasından veri elde
etme işlemi gösterilmektedir. Anahtar değer girilerek “Patcwork Decode” butonuna basıldığında herhangi bir
değer elde edilememektedir.

Şekil 5: (a) Gizlenmiş verinin elde edilmesi (b) Bir köşesi kesilmiş resimden veri elde edilme işlemi

(a)

(b)

Yeniden boyutlandırma hassasiyet testi
İçinde gizlenmiş veri bulunan dosyanın boyutunda herhangi bir değişiklik yapıldığında gizli bilginin elde edilip
edilemediğini inceleyen testtir.
313x292 piksel boyutundaki kalp_gizli.bmp dosyasının boyutunu değiştirerek yapılan denemeler sonucunda
gizlenmiş verinin elde edilemediği görülmüştür. Sonuçlar açıkça göstermektedir ki yeniden boyutlandırma
Patchwork ile üretilmiş filigranları tespit etmeye engel olmaktadır.
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Şekil 6: Yeniden boyutlandırma sonucunda resimden veri elde edilme işlemi

(a)

%25 oranında
(235x219 piksel)

küçültme

(b)

%50 oranında
(157x146 piksel)

küçültme

(c)

%40
oranında
(438x409 piksel)

büyütme

3.2. Veri gizleme kapasite testi
Resmin içerisine ne kadar veri gizlenebileceğini inceleyen testtir. Örtü verisinin büyüklüğüne ve resmin
karmaşıklığına göre bu kapasite değişmektedir. Yapılan denemeler sonucunda üretilen veri ile aynı ya da daha
büyük bir miktarda veri gömdüğümüzde görüntünün üzerinde çok açık bir şekilde bozulma olmaktadır.
Karartılmış ve aydınlatılmış piksellerin açık bir şekilde görülmesi bir filigran varlığı anlamına gelir. Ayrıca
filigran tespit edilip decode edildiğinde veriler bozuk şekilde elde edilir.
3.3. Parlaklık hassasiyet testi
Bu test resmin parlaklığı değiştiğinde gizlenen filigranın dayanıklılığını incelemektedir. Bu test çok karanlık
resimler üzerine düzgün bir şekilde filigran gömülemediğini görülmektedir. Ayrıca bu test ile Patchwork ile
üretilmiş filigranların parlaklık azaltmaya karşı ne kadar duyarlı olduğu görülmektedir.
3.4. Histogram Analizi
PoVs (pairs of values)’ler, piksel değerlerinden, ölçülmüş DCT katsayılarından veya LSB’de değişen palet
indislerinden oluşturulabilmektedir. Histogram analizi bu değer çiftlerinin analizidir. Gizlemeden önce taşıyıcı
görüntüde her çiftten iki değeri eşit olarak dağılmamaktadır. Mesaj gizlemesinden sonra, her çiftte değerlerin
var oluşu eşit olmaya yönelik olacaktır. Sıralı bir şekilde saklanmış bir mesaj için histogram analizi daha
belirgin sonuçlar vermektedir. Eğer görüntüde mesaj taşıyıcı pikseller rasgele seçilirse bu test daha az etkili
olmaktadır. Saklanan bilgi miktarı arttıkça histogram analizi daha etkili olmaktadır. Bu analizde saklı bilginin
anlaşılabilmesi için gerçek resme ihtiyaç duyulmaktadır.
Şekil 7: Orijinal resim ve bilgi gizlenmiş resimlerin histogram analizi.

(a)

Orijinal resim

(b)

Bilgi gizlenmiş resim

İki histogram arasında bir fark görünmemektedir. Çünkü pikseller çift olarak seçilmekte ve birinin değeri
arttırılırken diğerini aynı oranda azaltılmaktadır. Bu nedenle dağılımlar değişmemektedir.
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4.

SONUÇ

İnternetin yaygınlaşmasıyla insanlar diğerlerinin belgelerine erişebilmekte, birçok dosya paylaşımı olmaktadır.
Fakat bu durum ciddi güvenlik sorunlarına neden olmaktadır. Tanıdığımız insanlar dışında kötü amaçlı kişiler de
bilgilerimize ulaşabilir. Kişisel ve önemli bilgilerimizin nasıl korunacağı konusunda çok ciddi önlemler almamız
gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bilgi gizlemede bu yöntemlerden
biridir. Bu çalışmada patchwork algoritması tabanlı bir bilgi gizleme algoritması anlatılmıştır. Elde edilen
sonuçlara göre patchwork algoritması bazı resim işleme işlemlerine karşı dayanıksız fakat istatistiki testlere
karşı başarılı olduğu görülmüştür.
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MULTICULTURAL EDUCATION – ONE OF THE CONCEPTS AND PHILOSOPHIES FOR
INCLUSION IN EARLY CHILD DEVELOPMENT
Biljana CVETKOVA DIMOV1, Tatjana ATANASOSKA2,
Marzanna SEWERYN-KUZMANOVSKA3
Abstract
In the paper briefly is present multicultural education as one of the concepts and philosophies for inclusion in early child
development. Multicultural education is practical measure that provides inclusive society, inclusive education and
inclusive kindergarten. Examining current helpers and obstructers for multicultural education in early child development,
authors point the specific steps that will enable progress of integration of multiculturalism in process of early child
development.
Key words: multicultural education, inclusive education, early child development

INTRODUCTION
The process of early childhood development covers the period of 0-6 years. In this period is very
important to start with inclusive education of children. The introduction of inclusive education can be achieved
through the introduction of practices for multicultural upbringing and education. To clarify and point out
possible ways of introducing inclusion in the early childhood development through the concept of multicultural
education, we should define the basic concepts. Besides defining the basic concepts and emphasis on the
situation in the Republic Macedonia, should be specified and practical examples of the participants involved in
early childhood development that will provide some guidance and ideas to improve their work.
DEFINING THE TERMS
When we discuss or when we search about definition of Multicultural Education it’s almost
impossible to find same definition for this process. This concept is evaluating all the time, so researchers,
scientist and educators define multicultural education according the focus of their point of view, some of them
are focused on question in the society, some on the questions of individuals, some in the system of education.
Multiculturalism: life in an environment in which people that belong to different cultures and the
struggle to accept certain cultural beliefs and practices that should be accepted or recognized by the whole
society. (Schultz & Levanda, 2009, 373). According to Caleb Rosado multiculturalism is a system of beliefs and
behaviors that recognizes and respects
the presence of all diverse groups in an organization or society, acknowledges and values their socio-cultural
differences, and encourages and enables their continued contribution within an inclusive cultural context which
empowers all within the organization or society (Rosado, 1996, 3). Authors in this paper agree that multicultural
education is one process of accepting system of values which means to accept the idea and the elements of
multiculturalism and to learn and teach about multiculturalism in process of education. When we talk about
system of values we mean on accepting the ethnical, religious, cultural, language, physical and socio-cultural,
differences, and making transformation on our selves, on other peoples, on society, on school and education for
leaving and working in multicultural environment.
Inclusive education and early child development are based on UN Convention on the Rights of the
Child adopted in 1989 by the General Assembly of the UN (UNICEF, 1999), followed by signature and ratified
by almost all member countries. Many researchers shows in their studies that newborn and child are more
capable that previously thought, that children brain rapidly grows by the 8 age , so the early years are very
important in every person’s life.
In contrast to the period when it was thought that children over a period of development before
departure to school, just develop "in its program" and that they should only be kept, today there is awareness
that early learning and development is of great importance for further development and that they significantly
dependent on the quality of social and cultural environment in which children live. Waiting for departure the
1

University St. Kliment Ohridski-Bitola, Faculty of Education-Bitola, R.Macedonia, Bitola
biki_gorko@yahoo.com
2
University St. Kliment Ohridski-Bitola, Faculty of Education-Bitola, R.Macedonia, Bitola
tatjana_atanasoska@yahoo.com
3
University St. Kliment Ohridski-Bitola, Faculty of Education-Bitola, R.Macedonia, Bitola
marzanna.kuzmanovska@yahoo.com

931

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

school to provide quality child development programs and learning, means to miss important opportunities that
exist in the pre-school period. (UNICEF, 2012). Because of that we should involve inclusive education in early
child development. R. Macedonia is one of the countries that take practical steps for making reforms of
preschool education, similar like some European countries like England and France, or like New Zealand. One
of the steps is providing standards for early child learning and development at the national level.
For better understanding the term Inclusive Education we point on few definitions.
Vision for Inclusive Education developed the workshop in Agra, India, 1998
Inclusive education
• wider than formal education includes home, community, formal and informal systems
• recognizes that all children can learn
• Allow educated structures, systems and methods to meet the needs of all children
• recognizes and respects differences in children, such as age, gender, ethnicity, language, disability,
HIV and tuberculosis.
• is a dynamic process that is constantly evolving in line with the culture and the environment.


is part of a wider strategy to promote inclusive society.

Inclusive Education is an approach to meet the learning needs of all students within the educational
system. Its principles are based on the fundamental principles of the Convention on the Rights of the Child
(According to Johnston (2010). "Inclusive education as part of the framework fit for children", UNICEF)
Inclusive education:
• is part of the process of developing inclusive society
• has strong grounds for human rights
• is a dynamic process with continuous reflection, change and improvement - not a fixed product
that can 'conduct' overnight
• reflect the social model as a way of thinking rather than access as a benefit / medical model
• is part of the process of dealing with discrimination, prejudice and stereotypes
• Includes test (and if necessary change) on our own values, principles and beliefs
• It is not the same as the integrated education or special education
• is a process that supports quality education for all children, of all groups in society, not only for
children with special needs
• ensures the participation and achievement of all children in education, not only ensuring that every
child has access to school
• does not include us in the review and resolution of policy and practice challenges, attitudes,
environment and resources
• should include all key stakeholders in the process
• refers to education beyond formal education. (Lewis, 2012).
Inclusive Education is a continual process which aims at the development of the child’s personality
according to his or her abilities. In this dynamic process the stereotypes, prejudices, discrimination, nontolerance, inactivity, unavailability, non-inclusion of all the children in the process of education, disrespect of
differences are terms which are not accepted and tolerated. (Cvetkova Dimov et al.,2014,3928).
We can agree that Inclusive Education should be part of early child development and learning,
starting earlier with involving inclusive practice in education, the earlier will get the results that we want to
achieve.
Let’s talk about taking steps for integration of multiculturalism in early child development
In practice if we want to integrate multiculturalism in process of early child development we should
give answers on some questions.
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How can you (we) look in the Macedonian context, the policy of integrating diversity in the early years? What
are the implications for practice and performance in terms of educational policy, legislation, teachers education,
supervision of schools and kindergartens, preschool and school curriculum, monitoring and evaluation?
These are not similar question, but they are very important if we want to make positive changes.
A small number of schools have developed the inclusive practice, and thus the inclusive politics and
practice are found only in those schools and with teachers who are enthusiasts. Those practices of some of the
schools which may serve as example do not meet the criteria for building and developing inclusive education
within the entire system simply because neither qualitatively nor quantitatively do they mirror an inclusive
education model. This is confirmed by the absence of established practice which covers the whole system of
education. Current efforts for inclusiveness can be seen only in elementary education. (Cvetkova Dimov et
al.,2014,3928). This shows that we have a lot of work in front of us, especially in preschool education.
The way we make perception of other peoples and situations in everyday life depend from our
thoughts and emotions. Period of Early child development and learning its important part of life, this is period
where we can have influence on wrong generalization of opinion and making stereotypes and prejudices.
Stereotypes and prejudices are barriers for multicultural and inclusion. According to Jork (1991) by the age of
3-5 years, children mostly comment and talk about:
characteristics associated with disabilities and technical aids
characteristics associated with gender
physical characteristics of the color of the hair, the skin, weight, height
cultural differences, language, accent. (Manual for social justice, 2009, 13)
In period of early development children are very active and ask a lot of questions. The answer of the
question they get from adults. The answers of the adults is actually
the way in which children opinion is created. The message that grown up person give, allows creating system of
values.
Prejudices and stereotype are scheme of the opinion that are acquired explicitly and implicitly, and are
transmitted through the institutional system (Manual for social justice, 2009, 15). Integration of multicultural
concept in process of education in early years is way of development of children critical thinking, appreciating
other people thinking, also is active way for quitting the stereotypes and prejudices, obsession and
discrimination if they are already made, is promotion of positive reaction and opinion for differences.
Some practical examples
One of the important and practical steps that is neglected in preschool education is Cooperation with parents
Considering the fact that each child is different and according to that there are differences in the type and in the
manner of education, as well as whether the same is carried out only within the family or it is professional,
responsible persons of certain institutions, opens one of the key needs for future cooperation and support to
educators and other professionals parents and families. This further opens large number of questions: What kind
of support is a necessary? How to cooperate and work with the parents? What educators should know and do
they know how to work with parents? etc.
Children coming in the preschool institutions have different types of parents and families guardians, families
with parents of a different ethnicity, families with parents of different races, single parents, families who live in
tighter and broader family- multiple generations), social family, immigrants, parents of the same sex etc.
GOAL: RESPECT AND ACCEPTANCE OF THE DIFFERENCES
This goal come from this key idea
 children from different families have different values, beliefs, practices, skills, interests and needs in their
interaction with the professional staff in kindergartens and institutions for early learning and development
needs.
 strong basis for building a partnership in which there is full respect and acceptance of the differences with
which characterize the children and their families by staff
 all children can learn to appreciate and accept the differences in the environment for early learning which has
upheld the differences
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 upholding the distinction between family and children by the staff and find facilitate the inclusive practices in
the institutions
TASKS
 Identifying of differences among parents and children
 Effective strategy for respect and acceptance of the differences in Preschool institution
 expanding in terms of knowledge of the concept of differentiation, and how they are reflected on the overall
system of the early learning and development
• acquiring the knowledge and skills in order to support diversity in programs for working with children and
parents
• acquiring the skills for teaching that promote tolerance, tribute and acceptance of the differences
Preschool institutions and educators should have in front self possible obstacles of involvement of parents in
early child development:
Obstacles from parents: insecurity, jealous, great for children, great expectations of the institutions, don’t have
built skills for successful communication; Preliminary a bad experience don’t have awareness for inclusion in
Early child development, shame discomfort, etc.
Obstacles generated by educators: resistance, prejudices (Communication shall complicates things) Preliminary
a bad experience, don’t have awareness for inclusion in Early child development.

CONCLUSION

We show one practical example how to integrate multiculturalism as a concept for inclusive
education in early child development. The example doesn’t means that this is only way for working in preschool
institutions. If in front self all the participant in education of children have all this key idea, goals and tasks and
if they develop strategy for working with parents and families, than multiculturalism in early development will
be very easy step. Talking about differences is just one example how to integrate multiculturalism as a concept
of inclusion in early child development. Strategies for solving everyday problems when we talk about
differences, depend of characteristic of all participants involved in early child development and learning.
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KİMYA EĞİTİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİ KULLANIMI: GAZLAR KONUSU
CONCEPT CARTOONS IN CHEMISTRY EDUCATION: SUBJECT OF GASES
Gamze Dolu1 & Handan Ürek2
Özet
Kavram öğretiminde, kavram yanılgılarının doğru kavramlarla yer değiştirmesini amaçlayan kavramsal değişim stratejisi
yaklaşımında fen eğitimcileri tarafından faydalanılan bir teknik de kavram karikatürleridir. Kavram karikatürlerinde, öğrenciler
arasında çelişki yaratan bir yargı temel alınarak bu durumla ilgili bilimsel bilginin yanında buna alternatif görüşlere de yer
verilerek görsel bir sunum yapılır. Böylece, kavram yanılgılarının hem tespiti hem de giderilmesi kapsamında kullanılabilirler.
Ancak; literatür incelendiğinde, fen eğitiminde kavram karikatürü uygulamasına dayanan çalışmaların bulunmasına rağmen
kavram karikatürünü açıkça sunan çalışmaların yeterince bulunmadığı tespit edilmiştir. Kimya eğitiminde gazlar konusunun
öğretiminde bu anlamda bir boşluk olduğu göze çarpmaktadır. Bu düşünceden yola çıkarak, yapılan çalışmada; fen eğitiminde
kavram karikatürlerinin kullanımı ile ilgili bilgi verilip kimya eğitiminde gazlar konusunun öğretiminde, lise ve üniversite
seviyesinde kullanılabilecek, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş kavram karikatürü örnekleri sunmak amaçlanmıştır.
Araştırmanın hedefi doğrultusunda nitel bir çalışma yürütülmüştür. Oluşturulan kavram karikatürlerinin öğretime entegrasyonu
hakkında detaylı bilgi sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gazlar konusu, kavram karikatürleri, kimya eğitimi
Abstract
Concept cartoons are one of the techniques utilized by science educators in terms of conceptual change method which aims to
exchange misconceptions with scientific ones in concept teaching. In concept cartoons, a situation which is controversial among
students is taken into basis and the scientific knowledge as well as the alternative ones is presented as a visual. Hence, they can
be utilized both in the determination and elimination process of the misconceptions. However, when the literature is examined,
it is seen that despite the fact that there are various studies involving concept cartoons, few of them present the concept cartoon
clearly. Also, it is clear that there are no such studies in chemistry education, in teaching the subject of gases. Moving from this
idea, in this study, it is aimed to give information about the use of concept cartoons in science education and to present concept
cartoon examples developed by the researchers related to the teaching of the concept of gases in high school and university
level students. A qualitative study was conducted at this respect. The integration of those concept cartoons in concept teaching
will be mentioned in detail.
Key words: Concept cartoons, chemistry education, the subject of gases

I. GİRİŞ
Fen eğitiminde kavramsal değişim stratejileri kapsamında, kavram haritaları, kavram ağları, zihin haritaları,
anlam çözümleme tabloları, kavramsal değişim metinleri, kavramsal değişim tartışmaları ve kavram karikatürü gibi
farklı teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikler, öğrenciyi aktif kılmakta; onları düşünmeye, sorgulamaya teşvik
etmektedir. Bu tekniklerden, kavram karikatürleri, günlük hayatımızda yer alan bir olayı kendine konu edinerek onu
görselleştiren, konuşmalar da içeren karikatür şeklindeki çizimlerdir (Keogh & Naylor, 1999; akt: Balım, İnel &
Evrekli, 2008). Kavram karikatürlerinde yer alan konuşmalarda, bilimsel açıdan doğru olan bir bilgi ile ona
alternatif olan fikirler sunulur. Bu tekniğin uygulamasında, öğrencilerden, öne sürülen bu fikirlerden hangisine,
neden katıldıklarını açıklamaları istenir. Böylece öğrenciler düşüncelerinin sebeplerini açıklamaya zorlanır.
Öğrencilerin fikirleri, sınıf içerisinde tartışılarak öğretmenin rehberliğinde, bilimsel bilgi ile yüzleşmeleri sağlanır.
Böylece kavram karikatürleri, kavram öğretiminde kullanılan etkili bir materyal olarak karşımıza çıkar. Ayrıca,
öğrencilerin derse yönelik ilgi ve motivasyonunu da arttırarak dersin daha eğlenceli geçmesini de sağlar (Balım, İnel
& Evrekli, 2008).
Şekil 1’de Yavuz ve Büyükekşi’nin (2011) çalışmalarında kullandığı, Keogh ve Naylor (1999) tarafından
geliştirilmiş ve kimya eğitiminde ısı-sıcaklık konusunun öğretiminde kullanılan bir kavram karikatürü örneği
sunulmaktadır.
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Şekil 1: Kimya Öğretiminde Isı-Sıcaklık Konusuyla İlgili Bir Kavram Karikatürü

Şekil 1’deki kavram karikatüründe, dondurma ile çocuğun eli arasında ısı yani enerji alışverişi söz
konusudur. Dondurma enerji alırken çocuğun eli ise dondurmaya enerji verir. Ortadaki çocuğun yargısı bilimsel
açıdan doğru iken diğerlerininkiler alternatif kavramlara işaret etmektedir ve kavram yanılgıları, öğrenme ortamını
son derece olumsuz etkilemektedir (Kalın & Arıkıl, 2010). Şekil 1'deki kavram karikatüründe yer alan fikirlere
katılan öğrenci sayısı belirlenerek doğru kavramlara sahip öğrenci sayısı ile alternatif kavramlara sahip öğrenci sayısı
tespit edilebilir ve sonrasında da bunların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılabilir.
Kavram karikatürü ile normal karikatür, birbirine karıştırılmamalıdır. Karikatürler, olayların çelişkili ve
gülünç yanlarını konu edinip bunları kimi zaman yazı ile desteklenen abartılı çizimler ile mizahi bir şekilde
görselleştirme sanatıdır (Alsaç, 1999; akt: Özer, 2004). Amacı doğrultusunda karikatür içeren eğitim araştırmalarına
da rastlanmaktadır (Özalp, 2006; Weitkamp & Burnet, 2007; Seçgin, Yalvaç & Çetin, 2010). Şekil 2’de Seçgin,
Yalvaç ve Çetin (2010) tarafından geliştirilmiş ve ilköğretim öğrencilerinin çevre sorunları konusundaki algılarını
belirlemeye yönelik çalışmalarında kullandıkları bir karikatür örneği yer almaktadır.
Şekil 2: Öğrencilerin Çevre Sorunlarıyla İlgili Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Karikatür

Kavram karikatürleri konusundaki çalışmaların çoğunluğu fizik, kimya ve biyoloji alanlarındaki kavram
karikatürlerinin öğrencilere uygulanmasına dayanmaktadır (Ekici, Ekici & Aydın, 2007; Balım, İnel & Evrekli,
2008; İngeç, 2008; Kabapınar, 2009; Evrekli, İnel & Balım, 2011; Gölgeli & Saraçoğlu, 2011; Yavuz & Büyükekşi,
2011; Yitbarek, 2011; Demir, Uzoğlu & Büyükkasap, 2012; Erdoğan & Özsevgeç, 2012; Özmen, Demircioğlu &
Burhan, 2012; Şaşmaz Ören, Karatekin, Erdem & Ormancı, 2012; Atasoy, Tekbıyık & Gülay, 2013; Türkoğuz &
Cin, 2013; Uzoğlu, Yıldız, Demir & Büyükkasap, 2013). Bunun yanında öğrencilerin kavram karikatürlerine yönelik
fikirlerini konu edinen çalışmalara da rastlanmaktadır (İnel, Balım & Evrekli, 2009; Steininger & Lembens, 2011).
Kavram karikatürü uygulamasına dayanan çalışmalar fazla gibi gözükse de uygulanan kavram karikatürünü açıkça
sunan çalışmalar ise daha azdır. Bu tür çalışmalar ve çalışma konularının dağılımı Tablo 1’de gösterilmektedir.
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Tablo 1: Kavram Karikatürü Örneği İçeren Çalışmalar
Fizik Eğitimi
İmpuls (Kandil İngeç, 2008)
Işık ve ses (Gölgeli & Saraçoğlu, 2011)
Kuvvet ve hareket (Demir, Uzoğlu &
Demirkasap, 2012)
Ses (Atasoy, Tekbıyık & Gülay, 2013)

Kimya Eğitimi
Maddenin tanecikli yapısı (Kabapınar,
2009)
Isı ve sıcaklık (Yavuz & Büyükekşi, 2011)
Kimyasal reaksiyonlar (Yitbarek, 2011)

Biyoloji Eğitimi
Modifikasyon (Aydın & Balım, 2007)
Fotosentez (Ekici, Ekici & Aydın, 2007)
Küresel ısınma ve sera etkisi (Erdoğan &
Özsevgeç, 2012)

Asitler (Özmen, Demircioğlu & Burhan,
2012)

Elektriklenme (Türkoğuz & Cin, 2013)
Işık (Uzoğlu, Yıldız, Demir &
Büyükkasap, 2013)

Tablo 1’den de anlaşılabileceği gibi kullanılan kavram karikatürünü açıkça gösteren çalışmalar, kavram
karikatürü uygulamasına dayanan çalışmalar arasında sayıca daha az kalmaktadır. Ancak, örnek materyal olması ve
fen eğitimcilerine katkı sağlaması açısından bu tür materyallerin geliştirilmesi ve çalışmalarda sunulması
gerekmektedir. Kimya eğitiminde, gazlar konusunun öğretiminde, bu anlamda bir boşluk olduğu görülmektedir. Bu
nedenle, yapılan çalışmada, kimyada gazlar konusunun öğretimi ile ilgili kavram karikatürü geliştirilmesi
hedeflenmiştir. Geliştirilen kavram karikatürlerinin, lise ve üniversite düzeyinde kullanılarak kavram öğretimine
katkıda bulunulması beklenmektedir.
Çalışmanın amacı doğrultusunda nitel bir araştırma yapılmıştır. Çalışmanın hedefinde lise ve üniversite
düzeyindeki öğrenciler bulunduğundan bu düzeydeki kimya ders programı ve bu ders çerçevesinde kullanılan ders
kitapları incelenmiştir. Bu süreç sonucunda, gazlar konusunun çeşitli açılardan günlük hayatımızda yer alan
kısımları, alternatif yaklaşımları da içerecek şekilde görselleştirilerek 3 adet kavram karikatürü geliştirilmiştir.
Geliştirilen kavram karikatürlerinin öğretimde ne şekilde kullanılabileceği her birinin altında açıklanmıştır.
Şekil 3: Kavram Karikatürü – 1
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Şekil 3'teki kavram karikatüründe, elinde iki farklı şişe tutan öğrenciye eşit mesafedeki diğer öğrencilerin,
kapakları aynı anda açıldığı takdirde hangi şişedeki maddenin kokusunu önce hissedecekleri sorulmaktadır. Bu
karikatürde, özellikle şişelerin üzerindeki etiketler büyütülerek içindeki maddenin ismi ve mol kütlesi verilmiştir. Bu
şişelerde bulunan her iki madde de birer ester olan metil asetat (nane) ve etil hekzanoattır (çilek). Metil asetatın mol
kütlesi, 74 g mol-1; etil hekzanoatın mol kütlesi ise 144 g mol-1 olarak verilmektedir. Şişelerin kapakları açıldığında,
bu maddeler oda sıcaklığında, ısı etkisi ile buharlaşırlar. Öğrenciler, eşit mesafede oldukları için ikisinin kokusunu
da aynı anda alacaklarını düşünebilirler. Ya da nanenin kokusunun çileğe göre daha keskin olması nedeni ile önce
nane kokusunu alacağını ifade edebilirler. Ancak sınıf içi tartışmada, bu durum, gazların yayılma hızı (Graham
Difüzyon Yasası) ile ilişkilendirilirse; öğrencilerin gazın mol kütlesi ile yayılma hızı arasındaki ters orantıdan yola
çıkarak doğru bilgiye varması kolaylaşacaktır.
Şekil 4: Kavram Karikatürü – 2

Şekil 4'te yer alan ikinci kavram karikatüründe, parmağına enjektörü dayamış bir çocuğun enjektörün
pistonunu ittikçe onu daha fazla hissettiği gösterilmiştir. Bu durumun nedeni sorgulanmaktadır. Bu duruma cevap
olarak bir bilimsel iki de alternatif fikir sunulmaktadır. Bu durum, ideal gaz yasalarından Boyle-Mariotte kanunu ile
açıklanır. Sabit sıcaklıkta, kapalı bir kaptaki gazın hacmi azalırsa basıncı artar. Yani buradaki gazın basıncı ile hacmi
arasında ters bir orantı vardır. Verilen görselde, sıcaklık arttırılmadığından enjektör içindeki gaz moleküllerinin
ortalama kinetik enerjisini arttırma söz konusu değildir. Ya da enjektöre gaz molekülü ekleme işlemi
yapılmamaktadır. Ancak, pistonu ittikçe hacim azaldığından moleküllerin kap çeperlerine çarpma sıklığı artmıştır.
Bu durumda; çeperlere, birim sürede daha fazla çarpan moleküller, gaz basıncının artmasına yol açar ve enjektörün
ucunun daha fazla hissedilmesine neden olur. Bu kavram karikatürünün tartışmasında, Boyle-Mariotte Yasası ile
bağlantı kurarak her bir durum için ayrıntılı açıklama yapılmalıdır.
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Şekil 5: Kavram Karikatürü – 3

Şekil 5'te yer alan son kavram karikatüründe ise; aynı kapta bulunan iki farklı gazın (hidrojen gazı ve
kükürtdioksit gazı) moleküllerinin kinetik enerjilerinin karşılaştırılması istenmektedir. Bu gazların bulunduğu kabın
sıcaklığı da 25o olarak ölçülmüştür. Bu durum için konuşma balonlarının birinde, gaz moleküllerinin kinetik
enerjilerinin eşit olduğu; bir diğerinde ise hidrojen gazının ortalama kinetik enerjisinin daha fazla olduğu ifade
edilmektedir. Diğer iki konuşma balonunda da buna yanıt olarak iki farklı ifade daha verilmektedir. Verilen görselde;
kaptaki gaz moleküllerinin sıcaklığının eşit olduğu görülmektedir. Aynı sıcaklıkta bulunan her iki gaza ait
moleküllerin de ortalama kinetik enerjileri eşittir. Gaz molekülleri bir biri ile esnek çarpışmalar yaptığından
moleküller arasında enerji alışverişi olabilir. Ancak toplam enerji korunur. Bu enerji alışverişi sırasında moleküllerin
kinetik enerjileri artıp azalabilir. Yani hepsinin kinetik enerjisi bir birine eşit olmak zorunda değildir. Sıcaklığın sabit
olduğu bu durumda basıncın, kinetik enerji üzerinde bir etkisi olmayacaktır. Bu kavram karikatürünün sınıf içi
tartılmasında, Kinetik Gaz Kuramı ile ilişkilendirme yapılmalıdır.

II. TARTIŞMA VE SONUÇ
Genel olarak eğitim çalışmalarının bir sınırlılığı, araştırmalarda kullanılan materyale, makalede açık bir
şekilde yer verilmemesidir. Bu materyal, bir veri toplama aracı (çoktan seçmeli test gibi) olabileceği gibi çalışma
yöntemiyle ilgili bir kaynak (çalışma kağıdı gibi) da olabilir. Bu şekilde gerçekleştirilen çalışmaların çok olması ve
olumlu sonuçlar vermesi, diğer araştırmacıları yeterince aydınlatamadığından, amacına tam olarak ulaşamamaktadır.
Ancak, geliştirilen materyallerin paylaşılması ve eğitimciler tarafından kullanılması, çalışmaların hedefine tam
olarak ulaşmasını sağlayarak eğitime katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, biz, yaptığımız bu çalışmada, gazlar
konusunun öğretiminde öğrencilerin başarı düzeyi de göz önünde bulundurulduğunda, hem lise hem de üniversite
seviyesinde kullanılabilecek üç farklı kavram karikatürü geliştirdik. Bu kavram karikatürlerinin, öğrencilerin kavram
yanılgılarının tespiti ve giderilmesinde kullanılması ile kimya eğitiminde kavram öğretimine katkıda bulunması
beklenmektedir.
Bu kavram karikatürlerinin öğretime etkili bir şekilde dahil edilebilmesi için her bir durumda verilen
ifadelerin neden doğru neden yanlış olduğu ayrıntılı bir şekilde sınıf içi tartışmalarla öğretmen rehberliğinde
açıklanmalıdır. Nitekim, kavramsal değişim tartışmalarının etkililiği daha önce yapılan çalışmalarda gösterilmiştir
(Arıkıl & Ürek, 2011). Kavram karikatürü kullanımının esas amacı, kavramsal değişim meydana getirmektir. Bu
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nedenle, öğrencilere her bir durum üzerinden bilimsel teori ve yasalarla desteklenen açıklamaların yapılması yararlı
olacaktır.
Bu çalışmada sunulan kavram karikatürü örnekleri, teorik bir çalışmanın ürünüdür. Bu çalışmanın
geliştirilmesi için öğrenciler üzerinde pratikte yapılan uygulamalar faydalı olacaktır.
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ORTAÖĞRETİM DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI PROGRAMININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATİON OF SECONDARY EDUCATİON DEMOCRACY AND HUMAN
RİGHTS CURRİCULUM
Pervin Oya Taneri1

Özet
Bu çalışma, Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Öğretim Programının işleyen ve aksayan yanlarını açığa
çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmada programın 10 pilot okuldaki işlenişi izlenmiştir. Programın içeriği, etkinlikler, sınıf
atmosferi, öğrenci ve öğretmen rolleri incelenmiş; etkinliklerin uygunluğuna öğretmen ve öğrenci gözünden bakılmıştır.
Çalışmanın verileri doküman analizi, ders gözlemi, öğretmen ve öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler
aracılığıyla elde edilmiştir. Veriler betimleyici analiz ve içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmaya 40 öğretmen ve
574 öğrenci katılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre programın etkinlikleri öğrencilerin ilgisini çekmekte ve onları öğrenmeye motive
etmektedir. Program öğrenci merkezli öğretimi gerektirdiğinden, öğrenciler yaparak yaşayarak öğrenmekte, tartışma
konularını seçmekte ve problem çözme sürecine aktif olarak katılmaktadırlar. Etkinlikler öğrencilerin özsaygıları ve
kendine güvenlerini de arttırmaktadır.
Çalışmadan elde edilen bulgular, uygulanan programın tasarlanan programla ne derece uygun olduğunun belirlenmesi
ve programının aksayan yönlerinin değiştirilip geliştirilmesi konularında program geliştirme uzmanlarına önemli bilgiler
sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Demokrasi eğitimi, insan hakları, vatandaşlık, program değerlendirme, süreç değerlendirme.
Abstract
This study aimed to reveal running and falling aspects of The Curriculum of Secondary School Democracy and Human
Rights Course. In this study, the implementation of curriculum was monitored in 10 pilot schools. Content and objectives
of curriculum, classroom atmosphere, student and teacher roles were investigated, the appropriateness of the activities were
scrutinized in relation to teacher and student perspectives. Data of this study were obtained through document analysis,
classroom observation, semi-structured interviews with teachers and students. Data were analyzed by descriptive and
content analysis. 40 teachers and 574 students participated in this study.
According to the results of this study, the activities activate the interest of the students, and make them motivated to
learn. Since the program requires student-centered instruction, the students learn by doing, choose the discussion topics,
and participate in problem solving actively. The analysis also revealed that the activities increase the students’ self-esteem
and self-confidence.
The findings of this study, contribute to curriculum development experts on the subject of identifying the extent of
suitability of implemented curriculum to the designed curriculum, and changing and developing falling aspects of the
curriculum.
Keywords: Democracy education, human rights, citizenship, curriculum evaluation, process evaluation.

I. GİRİŞ
Tüm dünyada insan hakları ihlalleri, vatandaşlık haklarını bilmedikleri için hak kaybına uğrayan
insanlar, eşitsizlik, değerlerde yozlaşma, hoşgörüsüzlük, ayrımcılık gibi konular hem politika hem de eğitim
gündeminin önemli bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Bu ihlallerin azaltılması ve demokrasinin temel ilke
ve değerlerinin yaşama geçirildiği demokratik bir toplum yaratılması için ilk olarak toplumdaki bireylerin insan
hakları ihlâlinin ne olduğunu anlaması, hak ve sorumluluklarının farkında, çatışmaları barışçıl yollarla
çözümleme, hoşgörü, önyargı, toplumsal dışlama ve ayrımcılıkla mücadele gibi değer ve becerilerine sahip
olmaları gereklidir.
Hızla gelişen teknoloji ve bilginin gün geçtikçe artması, bireylerin bilgi ve deneyimlerinin de
farklılaşmasına, farklı bakış açılarının ve değerlerin oluşmasına neden olmaktadır. İnsanların barış içinde bir
arada yaşayabilmeleri için bu farklılıkların saygı ve hoşgörüyle karşılanması, fikir alışverişlerinin yapılması,
yapıcı ve barışçıl olmayan ilişkiler kurulması önemlidir (Şişman, Güleş & Dönmez, 2010; Moss, 2011). Çeşitli
uluslararası kuruluşlar demokratik vatandaşlık ve insan hakları gibi konularda önemli adımlar atmaktadır. İnsan
hakları konusunda, Birleşmiş Milletler (BM), temellerini Birleşmiş Milletler Şartı ve İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesinden alan insan hakları standartlarını oluşturmuştur. Bu standartlar bütün ülkeler tarafından kabul
edilmiştir. Toplumlarda yaşanan ayrımcılık ve hak ihlalleri bu standartların kapsamının değiştirilip
geliştirilmesine neden olmuştur. Pek çok toplumda yaygın bir şekilde ayrımcılığa maruz kalan kadınlar,
1
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çocuklar, engelliler, azınlıklar, göçmen işçiler ve diğer savunmasız grupların haklarını koruyacak belgeler
hazırlanmıştır. Türkiye’de 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilat Kanununun 17/A maddesine göre “İnsan hakları
ihlâli iddiaları ile ilgili başvuruları incelemek ve araştırmak, inceleme ve araştırma sonuçlarını değerlendirmek
ve alınabilecek önlemlere ilişkin çalışmaları koordine etmek” için Başbakanlık bünyesinde İnsan Hakları
Başkanlığı yer almaktadır (İnsan Hakları Bülteni, 2012). Ancak, hazırlanan belgelerden, kurulan sivil toplum
kuruluşlarından ve başkanlıklardan toplumdaki bireyler haberdar olmadıkları sürece demokratik yaşam
biçiminin benimsenmesi ve bir yaşam biçimi haline getirilmesi güçleşmektedir. O halde demokratik yaşam
biçiminin özellikleri, insan hakları ihlâllerini oluşturan unsurlar ve ayrımcılık türleri gibi konularda toplumun
bilinçlendirilmesi, bireylerin üstlenecekleri yükümlülükler ve sahip olacakları haklar konusunda bilgi
düzeylerinin arttırılması için tüm eğitim kurumlarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Demokratik değerlerin,
insan hak ve özgürlüklerinin bilincinde olan, bunlara saygı duyup yaşamının bir parçası haline getiren bireyler
yetiştirmek ve sürdürülebilir bir demokrasi sağlamak, demokrasi eğitiminin en önemli amaçlarındandır
(Gömleksiz, 1988; Gözütok, 1995). Okullarda vatandaşlık eğitimi verilmesi ve evrensel vatandaşlar
yetiştirilmesi uzun zamandır eğitimin temel konuları arasında yer almaktadır (Rapoport, 2010). Ancak,
demokrasi eğitiminden söz etmek için ilk olarak eğitim sisteminin demokratik bir hale getirilmesi gereklidir
(Karakütük, 2001). Bu amaçla, Türkiye’de çocuklara ve gençlere demokrasinin temel ilkelerini yaşatarak
öğretmen amacıyla okullarda Okul Meclisleri uygulamaları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, Talim Terbiye
Kurulu Başkanlığı, Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Projesi’ni başlatmıştır ve bu projenin temel
faaliyetleri kapsamında bir komisyon oluşturarak Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Öğretim
Programı’nın hazırlanmasını ve 2012-13 öğretim yılında liselerde pilot uygulaması yapılmasını sağlamıştır.
Bu çalışma, geliştirilen Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Öğretim Programı’nın işleyen ve
aksayan yanlarının açığa çıkarılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada ilk olarak programın
içeriği, kazanımları, etkinlikler, araç-gereçler, öğrenci ve öğretmen rolleri incelenmiş; eğitim-öğretim durumları
ve değerlendirme yöntemlerinin pratikteki kullanımlarına eğitim programın bileşenlerinin (öğretmen ve öğrenci)
gözünden bakılmıştır. Daha sonra programın uygulanışı üzerinde durulmuştur; programın belirlenen pilot
okullardaki işlenişi izlenmiştir. Tablo 1’de özetlendiği gibi DVİHE Programı tematik yaklaşımla hazırlanmıştır;
beş temada düzenlenen bilgi, beceri ve değerlerden ve 32 kazanımdan oluşmaktadır.
Tablo 1. DVİHE Programının Kazanımlarının Dağılımı
Temalar
Demokratik Sistem ve Yaşayan Demokrasi
İnsan Hak ve Özgürlükleri
Demokrasiyi Yaşamak: Aktif Vatandaşlık
Çeşitliliğe Çoğulcu Bakış
Barış ve Uzlaşma
Toplam

Kazanım sayıları
6
7
8
6
5
32

Programda araştırma-inceleme, tartışma, rol oynama ve drama, örnek olay incelemesi, işbirliğine dayalı
öğrenme, proje tabanlı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, topluma hizmet yoluyla öğrenme, empati yoluyla
öğrenme, hassas ve tartışmalı konular yoluyla öğrenme gibi strateji, yöntem ve teknikler önerilmektedir.
Programda ayrıca süreç odaklı ve öğrenci merkezli değerlendirme yaklaşımı benimsenmiştir. Bu
değerlendirmede uygulanan programın tasarlanan programla uygun olup olmadığı ortaya çıkarılmaya
çalışılmıştır. Pilot uygulama süresince pilot uygulamaya katılan okullara haftalık etkinlik planları yollanmış,
etkinlikleri izleyen uzmanların haftalık raporları değerlendirilerek programda gerekli düzenleme ve değişiklikler
yapılmıştır. Programın değerlendirilmesinde aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır:

1.

Program tasarlandığı şekilde uygulanıyor mu?


Programda önerilen yöntem ve teknikler tasarlandığı şekilde kullanıyor mu?



Programda önerilen değerlendirme yaklaşımları kullanıyor mu?



Programın tüm yönleriyle uygulanması için ayrılan zaman yeterli midir?

2.

Öğretmenlerin programın içeriği ve etkinlikler hakkındaki görüşleri nelerdir?

3.

Öğrencilerin programın içeriği ve etkinlikler hakkındaki görüşleri nelerdir?

4.

Programın geliştirilmesi ve/veya değiştirilmesi gereken bölümleri var mıdır?
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II. YÖNTEM
Araştırma Deseni
Bu çalışma tarama modelindedir; öğretmen ve öğrencilerin Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları
Dersi Öğretim Programı ile ilgili görüşleri toplanmıştır.
Katılımcılar
Çalışmaya, pilot uygulamada yer alan illerdeki liselerden seçilen 40 öğretmen ve 574 öğrenci
katılmıştır. Edirne, Elazığ, Mardin, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun ve Yozgat’tan birer liseden, İstanbul’dan
ise iki liseden veri toplanmıştır. Konya’daki pilot okuldan gereken dönütler alınamadığından, oradaki okul
araştırmanın analizlerine alınamamıştır. Pilot okulların bulunduğu il, öğretmen ve öğrenci sayıları aşağıdaki
Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Öğretmen ve Öğrencilerin İllere Göre Dağılımı
İl
İstanbul
Mardin
Mersin
Edirne
Elazığ
Manisa
Samsun
Sakarya
Yozgat
Toplam

Sınıf düzeyi
9
9
9
10
10
10
10
11
11

Öğrenci sayısı
114
22
35
210
31
72
25
40
25
574

Öğretmen sayısı
6
2
3
7
4
5
5
4
4
40

Öğrencilerin %30’u 9. sınıf (n=171), %59’u 10. sınıf (n=338) ve %11’i ise 11. sınıfta (n= 65) öğrenim
görmektedir. Öğretmenlerin seçilmesinde demokrasi ve insan hakları konularına ilgi duymak, çalışmada gönüllü
olarak yer almak ve sosyal bilgiler ve tarih alanlarında görev yapmak gibi ölçütler kullanılmıştır.
Veri Toplama Süreci
Bu çalışmada veri toplama çeşitlemesi (triangulation) yöntemiyle birden fazla kaynaktan veri
toplanmıştır; veriler doküman incelemesi, ders gözlemi ve yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak
toplanmıştır. Sınıf ve okul gözlemlerinde önceden belirlenen boyutlar göz önünde tutularak sınıf içindeki her
türlü etkinlik doğal akışı içerisinde izlenmiştir. Derslerin izlenmesinin ardından öğretmen ve öğrencilerle
görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler izleme uzmanları tarafından not alınarak raporlaştırılmıştır. Elde edilen
veriler içerik analizi ve betimsel analiz aracılığıyla çözümlenmiştir. Ham verilerden alıntı verilirken etkinlik
numarasına göre bir sayı verilmiştir (Örn: 5. Etkinlik 1. Kazanım için 5.1 yazılmıştır).
III.

BULGULAR

Program tasarlandığı şekilde uygulanıp uygulanmadığının ortaya konulmasında, anketlerden, sınıf
gözlemlerinden ve görüşmelerden yararlanılmıştır. Ders gözlemlerinde öğretmen ve öğrenci rolleri, sınıfın
düzenlenişi, sınıf atmosferi, içerik, öğretim yöntem ve teknikleri ve değerlendirme öğelerine odaklanılmıştır.
Öğretmenlerin genellikle öğrenmeye kılavuzluk etmeye gayret ettiği, dersle gerçek yaşam arasında bağlantı
kurarak öğrenci ilgi ve motivasyonunu arttırdıkları gözlenmiştir. Ancak bazı öğretmenlerin dersleri didaktik bir
biçimde işledikleri de görülmüştür.
Öğrenci rolleri açısından bakıldığında, okulların çoğunda derslere aktif olarak katıldıkları,
düşüncelerini özgürce paylaştıkları görülmüştür. Derslerin %69’unda öğrencilerin derse aktif olarak katıldıkları
gözlenmiştir. Ancak bazı okullarda öğrencilerin derslere sessiz ve pasif alıcı olarak kaldıkları, sadece sorulan
sorulara cevap vererek derse katıldıkları, öğretmen bir soru sormadan kendi düşüncelerini paylaşmadıkları
gözlenmiştir. Benzer şekilde, dersin günün en son saatine konulması ve sınavlarda bu dersin konularına yer
verilmemesi gibi nedenlerle öğrenci motivasyonunun olumsuz etkilendiği, öğrencilerin derse katılmamayı tercih
ettikleri görülmüştür. Derslerin öğrenci-öğrenci etkileşimine daha az (%55), öğrenci-öğretmen etkileşimine ise
daha fazla (%84) olanak verdiği gözlenmiştir.
Sınıflarda genellikle demokratik bir sınıf atmosferi olduğu, öğrencilerin farklı düşüncelerinin genellikle
hoş görüyle karşılandığı gözlenmiştir.
Öğrencilerin, öğretmenle ve birbirleriyle rahatlıkla iletişim
kurabildikleri, bireylerin hatalarının ve/veya farklı görüşlerinin saygı ve hoşgörüyle karşılandığı görülmüştür.
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Ancak, sınıflarda genellikle sıraların arka arkaya dizilmesinden dolayı öğrenciler arası yüz yüze etkileşim
sağlanamadığı; sınıfın düzenlenişinin öğretim yönteminin seçimini de olumsuz etkilediği görülmüştür.
Öğretmenlerin taslak programda önerilen öğretim yöntem ve teknikleri nasıl kullandıkları gözlenmiştir.
Derslerde genellikle soru-cevap, düz anlatım, tartışma ve beyin fırtınası gibi tekniklerin kullanıldığı, ancak
taslak programda önerilen drama, rol yapma, araştırma-inceleme, tartışma, örnek olay incelemesi, işbirliğine
dayalı, proje tabanlı, probleme dayalı, topluma hizmet yoluyla, empati yoluyla, hassas ve tartışmalı konular
yoluyla öğrenme gibi strateji, yöntem ve tekniklere çok nadiren yer verildiği gözlenmektedir. Öğretmenlerin
yalnızca %58’si etkinlikte öngörülen yöntem ve teknikleri etkin bir biçimde uygulamıştır. Sınıftaki öğrenci
sayısı, süre yetersizliği ve sınıf atmosferi gibi nedenlerle öğretmenler önerilen teknikleri kullanmamaktadır.
Gözlem raporlarından elde edilen aşağıdaki alıntılar bu durumu dana açık bir biçimde göstermektedir:
Bazı derslerde sınıftaki öğrenci sayısı öğrencileri az olduğu için ve bu sayı ile gruplara ayırmak
mümkün olmadığı için gruplarla yapılması gereken etkinlikler gerçekleştirilememiştir. (4.6)
Öğretmen süreyi yetiştirmede sıkıntı yaşadığı için bazı yöntemler hızlı geçmek zorunda kaldı.
(5.1)
Süre sıkıntısından dolayı tüm yöntem ve teknikler istenilen düzeyde uygulanamadı.(5.2)
Değerlendirmelerde, genellikle etkinlik sonunda verilen soruların kullanıldığı, ancak programda
önerilen süreç odaklı ve öğrenci merkezli değerlendirme yaklaşımına uygun etkinliklere fazla yer verilmediği
gözlenmiştir.
Öğretmenler programın tasarlandığı biçimde uygulanması için ayrılan zamanın yeterli olmadığını,
etkinliklerin bir ders saatinde tamamlanamayacak kadar uzun olduğunu, işbirlikçi çalışmalar yapmak için grup
oluşturmanın zaman kaybına neden olduğunu belirtmektedirler. Aşağıdaki alıntılar bu durumu
örneklendirmektedir:
Süre yetmedi, konular uzun geldi, yazma işlemi ve diğer faaliyetler tam olarak
gerçekleştirilemedi. (2.6, 2.7, 3.6.7, 4.1-4.3.)
Etkinlik aşamaları süreyle uyumlu değildi.(4.1-4.3.)
Öğretmenler konunun yoğun olduğunu belirtip, süreyi yetiştiremediklerini bazı konularını
yüzeysel geçtiklerini belirttiler.(4.6)
Grup oluşturmak süreyi uzatıyor. (4.5)
Yeni etkinlik formatı çok kapsamlı olduğu için metinlere yeteri zaman kalmıyor. (5.1,5.2, 5.3,
5.4).
Öğretmenlerin çoğu programın içeriğinden ve öğrencilerin derse ilgisinden memnun olduklarını
belirtmiştir. Etkinliklerin öğrenci seviyesine uygun ve yaşanılan çevre ile ilgili olduğunu, etkinliklerde güncel ve
gerçek haberlerin kullanılmasının öğrencilerin ilgilerini arttırdığını düşünmektedirler. Bir öğretmen etkinliklerle
ilgili görüşünü şu şekilde ifade etmektedir; “… etkinlik kazanımı gerçekleştirecek düzeyde ve günceldir.
Öğrencilerin ilgisini çekti ve üzerinde rahatça tartışma yapılabilecek bir etkinliktir.” (4.4). Ancak içeriği
olumsuz eleştiren öğretmenler de vardır: “Dersin içeriği çok yoğun, öğrenciler dersi sadece bir görev olarak
algılamaya başladılar” (5.1.).
Öğrenciler de genel olarak içeriği beğendiklerini ifade etmektedirler: “Konu güzel, ilgimizi çekti.
Ülkemizde çok yaşanıyor. Duyarlılığımız arttı.” (5.3). Öğrenciler bu dersi aldıktan sonra günlük yaşamlarında
değişiklikler olduğundan, bilgi edinmekle kalmayıp edindikleri bilgileri uygulamaya geçirdiklerinden söz
etmişlerdir. İzleyen alıntılar bu bulguyu desteklemektedir:
Demokratik uygulamalar zaten sınıfta yapılıyordu. Ancak okul dışında da davranışlarımız değişti.
(#1).
Demokrasinin ne demek olduğunu biliyorduk, ancak şimdi nerede, nasıl kullanabileceğimizi
öğrendik. (#2).
Haklarımızı ve özgürlüklerimizi biliyorduk, ama uygulama yoktu. (#3).
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Kültürümüzü ve değerlerimizi öğrendik. Aslında (var) olan şeylerin farkına vardık. Doğru
olduğunu sandığımız önyargılarımızı fark ettik ve değiştirdik. (#4).
İnsan haklarının neler olduğunu, bizim için iyi olanları öğrendik. Eskiden çevresel sorunları
önemsemezdim, şimdiyse duyarlılığım arttı. Bilgi paylaşımı için seminer düzenlemeyi
düşünüyorum. (#5).
Programın geliştirilmesi ve/veya değiştirilmesi gereken bölümleri olup olmadığı sorusuna cevap vermek
için etkinliklerin uygulanma süreci gözlenmiş, öğretmen ve öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Bunun
sonucunda, izleme uzmanları “öğrencilerin çekingen olması ve yeterli hazırlık zamanı olmamasından dolayı, rol
oynama yöntemin bazı sınıflarda uygulanırken bazılarında ise uygulanamamaktadır. Etkinlikler için alternatif
yöntemler belirtilmesi faydalı olacaktır. (3.1)” şeklinde görüşlerini bildirmişlerdir. Ayrıca, derslerde daha çok
görsel öğelerin ve kısa filmlerin kullanılması, kavramsal açıklamaların daha geniş tutulması ve günlük hayattan
örneklerin sayısı çoğaltılması gibi öneriler sunulmuştur. Ayrıca, etkinliklerin çok kapsamlı olduğu ve
tamamlanmalarının zor olduğunu düşünen öğretmen ve öğrenciler, içeriğin biraz daha hafifletilmesini
önermişlerdir.
Programın uygulanması sonucunda, öğrencilerin duyarlılıkları ve farkındalık düzeyleri yükselmiştir.
Öğretmenler okullarında bu ders uygulanmaya başladıktan sonra öğrenci davranışlarında olumlu somut
değişmeler gözlemlediklerini belirtmişlerdir. Bazı öğretmenler devamsızlığın ve olumsuz davranışların
azaldığını, öğrencilerin okula aidiyet ve sorumluluk duygularının, hazırbulunuşluk ve farkındalık düzeylerinin
arttığını belirtmişlerdir.
IV.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu değerlendirmenin amacı sistematik ve dikkatli biçimde bilgi edinmek ve Ortaöğretim Demokrasi ve
İnsan Hakları Dersi Öğretim Programının etkililiği ve etkisini ortaya koymak ve değiştirme ya da düzeltme
gerektiren alanları belirlemek için bu bilgileri analiz etmektir. DVİHE programının incelenmesi sonucunda,
programda yer alan içerik, öğrenme-öğretme süreçleri, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme-değerlendirme
yöntemlerinin etkinlik temelli ve öğrenci merkezli yaklaşıma uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. Programın
içeriğinin hazırlanmasında tematik yaklaşım izlenmiştir. Ancak programda önerilen bazı etkinliklerin programın
uygulanması için ayrılan sürede tamamlanamayacak kadar uzun olduğu görülmüştür. Program geliştirme
uzmanları programı tekrar gözden geçirirken bu eleştirileri dikkate alarak etkinliklerde gerekli düzenlemeleri
yapmıştır.
Programın etkinlikleri öğrencilerin ilgisini çekmekte ve onları öğrenmeye motive etmektedir. Program
öğrenci merkezli öğretimi gerektirdiğinden, öğrenciler yaparak yaşayarak öğrenmekte, tartışma konularını
seçmekte ve problem çözme sürecine aktif olarak katılmaktadırlar. Etkinlikler öğrencilerin özsaygıları ve
kendine güvenlerini de arttırmaktadır.
Öğretmenler ve öğrenciler programın içeriğini ve etkinliklerini beğendiklerini, ancak dersi seçmeli ders
olması ve sınavlarda bu dersten soru olmaması gibi nedenlerle derse gereken önemin verilmediğini ifade
etmişlerdir. Bu dersin seçmeli ders statüsünden çıkarılıp zorunlu bir ders olmasını önermişlerdir. Öğretmenler,
programın uygulandıktan sonra öğrencilerin toplumsal konulara yönelik duyarlılıklarının ve farkındalık
düzeylerinin yükseldiğini belirtmişlerdir. Benzer şekilde öğretmenlerin çoğu programın içeriğinden ve
öğrencilerin derse ilgisinden memnun olduklarını, ancak program için ayrılan zamanın yetersiz olduğunu
belirtmiştir. Ayrıca programda önerilen grup etkinliklerinin kalabalık sınıf ortamında uygulanmasıyla ilgili bazı
sıkıntılar yaşanmıştır. Öğretmen ve öğrenciler, program yeniden düzenlenirken etkinliklere daha geniş
kavramsal açıklamalar eklenmesini ve günlük hayattan daha çok örnek verilmesini önermişlerdir.
Sınıflarda geleneksel biçimde arka arkaya dizilmiş sıralar olması kullanılacak öğretim yöntemlerini de
etkilemektedir. Sınıflarda akıllı tahtaların bulunması nedeniyle, bütün öğrencilerin tahtayı rahat görebilmesi için
bu oturma düzeninin zorunlu olduğu belirtilmiştir. Ancak, programın tasarlandığı biçimde uygulanabilmesi için
sınıfların işbirlikçi çalışmaların yapılmasına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.
Bu çalışmadan elde edilen bulgular, uygulanan programın tasarlanan programla ne derece uygun olduğunun
belirlenmesi ve programının aksayan yönlerinin değiştirilip geliştirilmesi konularında program geliştirme
uzmanlarına önemli bilgiler sağlamıştır. Programda yapılan değişikliklerin hayata geçirilmesi için öğretmenler
ve okul yöneticilerine çalıştaylarda program hakkında gerekli bilgiler verilmiştir. Öğretmen ve öğrencilerden
alınan dönütler sonucunda bir ders kitabı hazırlanmıştır. İzleyen çalışmalarda, programın gerçek uygulamasının
pilot uygulamadan farklarının incelenmesi programın etkililiğinin anlaşılmasına katkı bulunabilir. Ayrıca, okul
yöneticisi ve velilerin görüşlerini de içeren çalışmalar yapılabilir.
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SOME REGULAR IN THE DEVELOPMENT OF ADULT EDUCATION IN BULGARIA
Valentina Nikolova VASILEVA1

Abstract
The concept of lifelong learning is seen as far as the XXI century and the problems of adult education are of particular
relevance. Long Democratic Transition in Bulgaria and the transition to a market economy have not yet led to the creation
of a coherent system for teachers to meet the new economic processes. In times of high unemployment, businesses are
experiencing a growing shortage of workers with the necessary skills, which together with an aging population and the
slow pace of reforms in education is seen as a major obstacle to economic growth and attract new investments in Bulgaria.

Key words:adult education, development, competencies, strategy

The concept of lifelong learning is seen as leading to the XXI century and the problems of adult education are of
particular relevance. Long Democratic Transition in Bulgaria and the transition to a market economy have not
yet led to the creation of a coherent system for teachers to meet the new economic processes. In times of high
unemployment, businesses are experiencing a growing shortage of workers with the necessary skills, which
together with an aging population and the slow pace of reforms in education is seen as a major obstacle to
economic growth and attract new investments in Bulgaria.
Lifelong learning is any learning activities undertaken throughout life to improve the knowledge, skills and
competences. [2]
Continuous education is not limited to the provision of higher qualifications or retraining, and offers everyone a
second or third chance to satisfy their desire for self-improvement, to a higher point in accordance with the level
of claims.
National strategy for lifelong learning sets the strategic framework of the government policy on education and
training in the period 2014 - 2020, which aims to achieve the European goal of smart, sustainable and inclusive
growth. [3]
Hallmark of the Bulgarian strategy for lifelong learning is a holistic approach, thus covering all areas of
learning. The document is addressed to pre-school education, basic education, vocational education and training,
higher education, continuing adult education, validation of non-formal education and learning.
Four key priorities and are aimed at:
capable and enterprising people, able to cope with change and uncertainty;
ining;
citizenship;

The main challenge for education and training of adults is to be organized and focused on the acquisition of key
competences by all learners. To achieve this goal and becoming the basis of the educational process is necessary
to pay more attention to basic skills to move into permanently acquired competencies.
The educational environment should provide an opportunity for all citizens, regardless of their personal, social
or economic background, to acquire, enrich and develop over a lifetime both job-specific skills and the key
competences needed for their employability.
Democratic processes in a market economy caused various changes in society (reduced population in the
country, there is a strong depopulation, there is intense movement of population aging nation). All this has a
bright economic and social consequences. Growing gap between education and training and qualification needs
of personnel able to work in a changing economic environment. Labor market leave more people without
1
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sufficient level of proficiency. The experience of developed countries shows that in a period of deep economic
crisis, strongly develop adult education and vocational education. Natural desire of people to acquire vocational
training and retraining to at presence of the labor market and steadily rising unemployment. In a global market
economy, adult education, especially vocational education and training are particularly important because:

s a so called ' soft key "to the competitiveness of enterprises in a market economy;
vrahupravlenska Education is important in determining the position in global competition.
Acquisition of knowledge along with the utilization of knowledge is a always a problem of motivation.
By motivation I mean all motives (motives) with diverse nature arising in the process of interiorization and
prompt action of man (his social and labor behavior). There is a constant motivation (attitude) and current
motivation. Both are organic unity and mutually determine. In almost all interpretations of the training was that
motivation influences decisively on the teaching that without motivation there can be no training except for the
possibility of accidental learning.
This means that as contents that need to learn, there must be a personal relationship, to feel important,
associated with a particular object or obligation. Cognition of the individual is motivated by specific cognitive
abilities and needs of non-specific personal plan trends to specific achievements to self improvement through
the work to self-expression.
All motives are not of equal importance stimulating. Must be considered and the dynamic change of reasons from positive to negative or vice versa. Reveals the availability of positive motivation for unfavorable external
conditions. The reason for this is the orientation of the individual as an "inner core" of the stimulus forming
motive. The better in developed and positively directed, so the motif is less subjected to the influence of the
external adverse conditions. Therefore, the orientation of the individual is relatively independent component of
domestic stimulus statement.
To form in adults sustainable, positive orientation of the reasons you should:
direction
towards educational activities
persons with a positive focus. When motivation is not strong enough to carefully monitor its performance and to
guide correctly
contacts with persons, materials and situations that negatively affect the desire to increase
education.
In subsystem motivation and mobilization of adult learners include different approaches, methods, strategies for
"persuading" adults benefit from learning analysis of the conditions and factors influencing motivation completion of training. Special attention is given to the teacher as a motivating factor, and the capabilities and
applicability of various theories of motivation for private study place and the role of adults in the learning
process have characteristics and traits that make it more specific types of learners. What "collection" in
themselves these features, combines them and expresses a so-called internal position adults when learning.
Development of adult education and lifelong learning is about ensuring access to education and equal
opportunities for all who want to learn. When taking its place in the educational process, the old does this with
complete readiness. Adults have a relatively complete personality, with its vital role, self-understanding and
appreciation of the phenomena of events and facts. It is independent. Living conditions in the labor activity,
tasks as a parent and citizen have shaped its independence. It permeates the entire behavior, all the actions and
relationships of adult influences his approach to life, on everything that he perceives and does.
Special attention should be given to changing needs, attitudes and ability of people to continue to learn.
Autonomy is manifested in educational activities for adults and largely determines its appearance as a student. It
can be said that almost no problem that the adult lacks any orientation. Any new knowledge "builds" of
something already built in the adult personality, it has nothing to build, how to connect. This fact is the most
essential prerequisite for the existence and manifestations of internal position in adults when learning.
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Internal position, generally speaking, represents its own, complex and effective mental condition affecting the
conditions of teaching and caused by it. It could be divided in to three most important and characteristic features
of the internal position in adults: complexity, activist and personality.
Another feature of the internal position is its activism. For the adult learner, any new knowledge has its
particular place, its clear and conscious role in modern life. This knowledge needs now and will need in the near
future and definitely. The adult understands these things and more or less successfully apply any new
knowledge in place. So the first manifestation of activity of internal position is "sharing" the perceived
information, setting and where it belongs and where it will serve best.
Sometimes the internal position of the adult becomes the cause of any disagreement or opposition on his part.
Especially strong is the resistance when in the adult learner has accumulated views and beliefs very different or
even opposing expressions. In such cases, the training is particularly difficult every adult brings the first general
and typical of their age: More or less it is always active, the parties in the process of training, always welcoming
and perceived problems of the already formed its position. Together, however, this activity is a personal look at
each participant contains something unique in characteristics and appearances.
The categoryof "Lifelong Learning" includes all forms of learning in formal, non-formal and informal education
began with the birth of human socialization in society, pass through all stages of the education system, through
various educational opportunities for adult education, learning the elderly, the end of human life.
The main problems facing adult education in Bulgaria include:
ation due to insufficient funding

necessary public voice

In Bulgaria successfully implemented many of these strategies and approaches to training for the unemployed in
the labor offices. Dynamics of economic processes in the country requires a reorientation of the utilization of
specific knowledge and professions to extended educational broad-spectrum training and emphasis on personal
development, in particular qualities such as critical and creative thinking and self-development. The need for
retraining adults is associated with a new phenomenon - demonstrate a willingness and desire of the parties
embarked on a new way to unify the criteria and standards for getting an education with European and
international standards, as a new way for successful integration into the international community.
In this fast changing the world, the school is no longer enough to achieve security. Older people are forced by
situations of uncertain changes increasingly turn to other institutions for further training or alone - in the way of
self-education, to fill their knowledge and skills or to learn new ones. Society is obliged to provide them with
this opportunity, respecting their choices, respect and dignity.
And as the requirements of changing society for the man continually increasing, so an overall increase in the
adult community with respect to the conditions for participation in a complete learning process, combining
mastery, competence, professionalism and art.
In this context, the challenge for the education of adults is rethinking education as crucial for strengthening the
role of civil society. Adult education is called to help the process of bringing the already acquired knowledge,
qualifications and skills in accordance with the new requirements of life, and in particular the labor market.
LITERATURE
1.Autors team Education for All (condition and problems), Scientific Report, Ministry of Education Sofia, 2002.
2.http: //eur-lex.europa.eu/ Memorandum of lifelong learning, on 30.10.2000
3.http: //www.strategy.bg/NATIONAL STRATEGY FOR LIFELONG LEARNING FOR PERIOD 2014 - 2020
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NÖRODİDAKTİK VE NÖROBİYOLOJİK GELİŞMELER AÇISINDAN ERKEN YAŞTA
YABANCI DİL EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF EARLY FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN TERMS OF
NEURODIDACTIC AND NEUROBIOLOGIC DEVELOPMENTS
Mukadder Seyhan Yücel1
Özet
Bilim alanındaki gelişmeler çocukların erken yaşlarda yabancı dil öğrenme gerekliliğini ortaya koymuştur. Özellikle
nörodidaktik ve nörobiyolojik alanındaki araştırmalar, erken yaşta yabancı dil öğrenmenin önemli olduğunu ve bu yönde
teşvik edilmesi gerekliliğini desteklemektedir. Bu literatür taramasına dayalı betimsel çalışma ile nörodidaktik ve
nörobiyolojik gelişmeler açısından erken yaşta yabancı dil eğitimi ve öğretimi ve bu süreçte yer alan etmenler irdelenmiştir.
Çalışmanın sonucunda erken yaşlara yönelik eğitim ve öğretim veren yabancı dil öğretmenlerin nörobiyolojik ve
nörodidaktik yönelişlere göz önünde bulundurarak eğitim ve öğretim sürecini şekillendirebileceğini ve bu doğrultuda etkili
bir eğitim ortamının sağlanabileceği konusu ortaya çıkmaktadır.
Anahtar sözcükler: Erken yaşata yabancı dil eğitimi ve öğretimi, nörobiyolojik ve nörodidaktiksel gelişimler
Abstract
The developments in the field of science have presented the necessity of children's learning a foreign language at early
ages. Especially the developments in the neurodidactic and neurobiologic areas have put forth how important it is to learn a
foreign language at early ages and that it should be encouraged. In this descriptive study which is based on a literature
review, early foreign language education and teaching and the factors of this process have been examined specifically in
terms of neurodidactic and neurobiologic developments. As a result of the study, it is revealed that foreign language
teachers who give education towards earlier ages can shape the education and teaching process by taking neurobiologic and
neurodidactic tendencies into consideration and provide an effective education environment in this direction.
Keywords: Early foreign language education and teaching, neurodidactic and neurobiologic developments

1.GİRİŞ
Yaşadığımız 21. Yüzyıl çağında ekonomik, eğitimsel, bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişimlere paralel olarak dil
öğrenmeye yönelik yönelimler ve yaklaşımlar sürekli gelişmektedir. Dil eğitim ve öğretim yönelimlerinde
önemli bir araştırma alanına dönüşen ‘erken yaşta yabancı dil eğitimi ve öğretimi’ günümüz iletişim çağında
artarak önem kazanmaktadır. Ayrıca çağdaş eğitim çerçevesinde çok dilliliğe verilen önem ile ‘erken yaşta
yabancı dil eğitimi ve öğretimi’ olgusu gittikçe önemsenmektedir. Uluslar arası alanda ve literatürde erken yaşta
yabancı dil eğitim ve öğretimine yönelik tartışmalar ile yeni yönelimlerden kayıtsız kalmak mümkün değildir.
Bilimsel çalışmalar ve araştırmalar erken yaşlarda yabancı dil öğrenmenin gerekliliği ve önemi konusunda
birçok bulgu, neden ve gerekçe ortaya koymuştur.
Bu doğrultuda özellikle Nörobiyoloji ve Nörodidaktik alanındaki araştırmalar, erken yaşta yabancı dil
öğrenmenin önemini ve bu yönde teşvik edilmesi gerekliliğini desteklemektedir. Dil gelişimi, beyin işlevlerinin
gelişimi ve değişimi ile bağlantılıdır. Bu süreçte çocukların algıları, beyin gelişimleri, öğrenme stratejileri,
eğitim ortamı ve öğretmen donanımlarının önemi yadsınamaz. Bilim alanındaki gelişmeler, öğrenme sürecinde
beynin nasıl işlediğini ortaya koymuştur ve bu gelişmeler çağdaş eğitim ve öğretim ortamlarında yansıtılmaya
çalışılmaktadır. Bu betimsel çalışma ile erken yaşta yabancı dil öğretiminin önemi ele alınması ile birlikte,
özellikle nörodidaktik ve nörobiyolojik gelişmeler açısından erken yaşta yabancı dil eğitimi ve öğretimi ve bu
süreçte yer alan etkili etmenler irdelenecektir.
2. NÖROBİYOLOJİ VE NÖRODİDAKTİK: ÖĞRENMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE
YÖNELİMLER
Öğrenme çok yönlü bir süreçtir ve sosyal çevre, genetik faktörler,yaş, beyin gelişimi, sosyo-ekonomik durum,
eğitim-öğretim ortamı gibi etmenler öğrenmenin gidişatını etkileyen faktörlerdir. Beynin işlevlerini, değişimini
ve gelişimini inceleyen beyin bilimcileri veya diğer adı ile nörobiyologlar, insan beynindeki nöronal yapının
bireyin öğrenme davranışlarını etkilediğini ortaya koymuşlardır. Bireyin doğumundan ergenlik dönemine kadar
olan beyin gelişimi çok önemlidir ( Kandel, Schwartz& Jesell, 2012). Çünkü bu dönemde beyindeki nöronların
kullanımı ve nöronların arasındaki bağlantının kuvvetli olması, bireyin öğrenme yapısını, ileriki dönemdeki
becerilerini ve öğrenme sürecini de etkilemektedir (Roth, 2009, Spitzer, 2009).
Aşağıda belirtilen şekilde (Thimm, 2002) görüldüğü gibi, 0-2 yaş arasındaki sinir hücreleri, diğer adıyla
nöronların arasındaki bağlantıların yani sinapsların sayısı azdır. Ortalama olarak 100 milyar nöronla dünyaya
gelen bir bebeğin 2. yaşına kadar nöronlar arasındaki bağlantıların çok az olduğunu görebiliyoruz. 2 yaşından
1
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sonra ergenlik dönemine kadar genç bireyin beynindeki nöronların arasındaki bağlantıların yani sinapsların
sayısının büyük oranda çoğaldığını görüyoruz. Sinapsların sayısı bireyden bireye göre farklılık gösterir. Ancak
bilimsel çalışmalar göstermektedir ki, ergenliğe kadar edinim ve öğrenmeler güçlü oldukça yani arttıkça,
nöronların arasındaki bağlantının sayısı ve kuvvetli olması o derecede yüksektir ( Caspary, 2006; Roth, 2009).
Yetişkin bir bireyde ise sinapslar artık gelişimini tamamlamıştır. Kısaca nörobiyolojik açıdan öğrenim sürecinde
en verimli dönem genç bireyin 2 yaşından ergenlik dönemine kadar kapsayan süreç olduğu görünmektedir.
Şekil 1: Doğumdan Yetişkin Dönemine Kadar Beyin Nöronları Ve Sinapslar

Öğrenme beyin işleyişini şekillendirmektedir. Beyindeki nöronlar (sinir hücreleri) yeni bilgileri, algıları ve
uyarıcıları sinapslarla almakta veya depolamaktadır. Sinapslar yani nöronların arasındaki bağlantılar ne kadar
çok kullanılıyorsa bilginin o derecede beyinde kalıcılığı yüksek olur (Spitzer, 2005). Diğer bir ifade ile sıkça
kullanılan bilgilerin beyinde yerleşik olarak kalıcılığı daha yüksektir. Çok kullanılan sinapslar zaman içerisinde
stabilize olmakta, daha az kullanılan sinapslar ise kullanılmadıkça yok olurlar. Şekil 1’de yansıtıldığı gibi,
nöronlar arasındaki bağlantıların oluşumu ve yoğunlaştığı en kapsamlı dönem 2 yaşından ergenlik dönemine
kadar geçen süredir. Bu dönemdeki öğrenme eylemleri, aktiviteler ve uyarıcılar ile nöronlar arasındaki
bağlantılar kuvvetlenmektedir. Brand & Markowitsch (2009), Herrmann (2009), Kraus (2008) ve Stern (2009)
tarafından ortaya konan çalışma bulguları göstermektedir ki, hızlı ve sağlıklı öğrenme için veya diğer bir ifade
ile sinapların kuvvetlendirebilmesi açısından çocukların ilgilerini çekebilecek öğrenme ortamlarının
düzenlenmesi ve bu doğrultuda deneme-yanılma, dramatisazyon, uygulama, dokunma, yaşayarak öğrenme ve
eylem odaklı gibi aktivite ve uyarıcıların olması çok önemlidir. Bu bilgilere paralel olarak Nörobiyolog Roth
(2009) öğrenmenin çaba istediğini ve öğretmen tarafından salt bilgilerin verilmesinin, pasif bir süreç olduğunu
ve beyin gelişimi açısından önemli bir etkisi olmadığını belirtir. Roth (2009) beyindeki mevcut önbilgilerin
kullanılmasının, diğer bir ifade ile yeni öğrenilen bir konunun beyindeki mevcut önbilgi ile bağlantısının
sağlanmasının, sinapsları daha çok kuvvetlendirdiğini ve bilgilerin bu doğrultuda daha kalıcı olduğunu ifade
eder. Bu bilgiler doğrultusunda Nörobiyologlar beyin sinapslarının mümkün olduğu kadar erken yaşlarda ve çok
yönlü olarak teşvik edilmesi gerektiğini ortaya koymuşlardır.
Nörobiyoloji alanındaki bu bilgiler ve gelişmeler 2000’li yıllarının başında nöron bilim, pedagoji ve psikoloji
gibi bilim alanlarının bir araya gelmesi ile disiplinler arası bir yaklaşım olan Nörodidaktik alanını ortaya
çıkarmıştır. Nörodidaktik kavramı ile kez 1988 yılında Gerhard Preiβ tarafından adlandırılmıştır (bkz. Friedrich,
1995). Nörodidaktik, beyin bilimindeki yani nörobiyoloji alanımdaki bilgi ve bulguları eğitim ve öğretim
düzleminde ele almaktadır. Bu doğrultuda Nörodidaktiğin hedefi Nörobiyoljik alanındaki gelişmeleri ve
bulguları okul ortamlarında ve derslere yansıtabilmek ve uygulayabilmektir. Nörodidaktik yukarıda belirtilen
açıklamalar ışığında etkili ve kalıcı öğrenme sürecine odaklanmaktadır ve Arnold (2009:190) bu bağlamda etkili
öğrenmeye yönelik 12 öğrenme-öğretme ilkesini ortaya koymuştur:
1) Öğrenciler somut deneyimler kazanmalarına yönelik fırsatlara sahip olmalı.
2) Öğrenme süreçleri sosyal ortamlarda yer alıyorsa daha etkili olur.
3) Öğrencilerin ilgileri ve fikirleri göz önüne alındığında öğrenme süreci daha etkili olacaktır.
4) Bireylerdeki mevcut bilgi/önbilgiler kullanıldığında öğrenme daha etkilidir.
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5) Öğrenme sürecine olumlu düşünceler dahil edildiğinde öğrenme süreci daha etkili olur.
6) Öğrenilen konular öğrenciler tarafından bütüncül olarak algılandığında, detaylar daha iyi anlaşılacaktır.
7) Uygun öğrenme ortamları etkili öğrenmeyi kuvvetlendirmektedir.
8) Yansıtıcı öğrenmeye zaman ayrıldığında öğrenme daha etkili olacaktır.
9) Öğrenciler bilgi ve deneyimlerini birbirleri ile bütünleştirdiklerinde daha iyi bir öğrenme gerçekleşir.
10) Öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulduğunda öğrenim süreci daha etkili olacaktır.
11) Öğrencilere motive edici, destekleyici ve kendilerini önemsenen ortamlar sağlandığında öğrenme sürece
daha etkin olacaktır.
12) Yetenekler ve bireysel beceriler göz önüne alındığında daha etkili bir öğrenme gerçekleşecektir.
Özellikle beyin sinapslarının mümkün olduğu kadar erken yaşlarda ve çok yönlü olarak teşvik edilmesi
gerekliliği bağlamında yukarıda da belirtilen ilkeleri de göz önünde bulundurduğumuzda, çocukların veya
gençlerin isteyerek, motive olarak ve ilgilerine çekecek eğitim ve öğretimin düzenlenmesi, etkili bir öğrenme
süreci açısından önemlidir. Diğer bir ifade ile etkili bir öğrenim süreci ve bilgilerin beyinde daha kalıcı
olabilmesi için, çocukların kendilerinin deneyimler yaşaması, keyif alarak öğrenmeleri, edinilen bilgilerin
kendileri için önemli ve anlamlı olması ve kendilerinin öğrenme sürecinde aktif olmaları ve uygulamalardan
öğrenmeleri çok önemlidir ( Beck, 2003). Bu bilgilere ilaveten nörobiyologlar çocukların beyin gelişiminde
duygusal güvenliğin çok önemli bir etmen olduğunu ifade ederler. Gebauer ve Hüther (2001) çocuğun beyin
gelişiminde duygusal merkez aktive edilmez ise yeni öğrenimlerim gerçekleşemeyeceğini ifade ederler. Bu
doğrultuda öğrenme sürecinde korku, stresin ve güvensizliğin yer almaması çok önemlidir. Çocuklar veya genç
bireyler, kendileri birebir yaşayarak öğrendiklerinde (eylem odaklılığı), ilgilerini çekecek ve anlamlı örneklerden
yola çıkılarak yapılan etkinliklerle, yaratıcı ve sürekli tekrarlar ile beyinleri bir hazineye dönüşebilir (
Beck,2003; Roth, 2009; Scheich,2003). Çocuğun beyin gelişimdeki nöronal bağlantıların desteklenmesi
açısından bilinenden bilinmeyene gidilmesi, diğer bir ifade ile yeni bir konu öğrenildiğinde eski bilgi ve
deneyimler ile bağlantı kurulması ve çağrışımların teşvik edilmesi ile öğrenme sürece daha etkin olacaktır.
Çünkü birey tarafından önemli olarak değerlendirilen uyarıcılar veya bilgiler beyinde yerleşik olarak kalıcılığı
daha yüksektir. Bu bağlamda Spitzer, 2005). Sten(2009), Roth (2009) ve Friedrich’in ( 2006 ) Matematik, Fen
Bilgisi, Müzik ve Yabancı Dil gibi farklı alanlarda genç bireylere yönelik uygulamalı çalışmaların bulguları
göstermiştir ki, zor veya karışık konuları çocuklar erken yaşta kolayca öğrenebilirler.
Çalışmanın bundan sonraki bölümünde, erken yaşta yabancı dil eğitiminin önemi özetleyerek irdelenecek ve
nörobiyolojik ve nörodidaktiksel bilgiler ışığında erken yaşta yabancı dil eğitimi konusu ele alınacaktır.
3.ERKEN YAŞTA YABANCI DİL EĞİTİMİ VE NÖRODİDAKTİK GELİŞMELER AÇISINDAN
ÖNEMİ
Günümüzde gerek uluslar arası gerekse ulusal düzlemde yabancı dil eğitimi ve öğretiminin erken yaşta
başlaması gerektiği konusunu vurgulayan araştırmalar gittikçe yoğunlaşmaktadır. Özellikle son 10 yıl içerisinde
Avrupa Birliği ülkelerinde ‘çok dillilik’ ilkesi lüksten ziyade bir gereklilik ve olması gereken bir olgu olarak
değerlendirildiğinden, erken yaşata yabancı dil eğitimi bu bağlamda okul öncesi ve ilkokul eğitim politikasında
önemli bir yer teşkil etmektedir. Türkiye de ki yeni eğitim sisteminde yabancı dil eğitimi ilkokul 2. sınıfından
itibaren başladığını, ortaokullarda ise 2.dilin seçmeli olarak yer aldığını görebilmekteyiz. Özel okullarda ise
Türkiye’deki yabancı dil eğitim politikası ve uygulamaları okuldan okula göre değişmektedir. Kimi özel
okullarda dil öğretimi anaokulundan başlarken, kimileri ilkokulda 2 yabancı dil ders programlarına dahil
edilmekte.
Temel olarak erken yaşta yabancı dil eğitiminin en önemli ilkelerinden biri yabancı dil eğitiminin sürekliliğidir.
Yani erken yaşta yabancı dil eğitiminin rastgele değil, anaokulundan veya ilkokuldan liseye kadar sistematik ve
bir bütünlük içerisinde devamlılığının sağlanmasıdır. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, ancak bu süreklilik
ve devamlılık sağlandığında genç bireyin yabancı dil becerileri sağlıklı bir şekilde gelişebilmektedir (Edelenbos
& Kubanek, 2007). Bu çerçevede yer alan en önemli etmenler ülkenin yabancı dil eğitim politikası, yabancı dil
öğretmenlerin yeti ve becerileri, yabancı dile ayrılan ders saatleri ve çocuğun aile ve sosyal ortamıdır.
Erken yaşta yabancı dil eğitiminde yer alan önemli ilkelerden bir diğeri çocuğa uygunluk prensibidir. Diğer bir
ifade ile yabancı dil öğretmenin çocuğun özellikleri ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak erken yaşta
yabancı dil eğitiminin içeriğini, amaçlarını ve yaklaşımlarını oluşturmasıdır (Widlok, Petravić, Org & Romcea
2010). Erken yaşta yabancı dil eğitiminde öğretmenin çocuğun özellikleri ve gereksinimleri göz önünde
bulundurması demek, öncelikle çocuk psikolojisi ve gelişimin konusunda bilgi sahibi olması anlamına
gelmektedir. Erken yaşlara yönelik eğitim ortamlarında, çocuğa başka dillerin ve kültürlerin varlığını gösteren
kişiler öğretmenlerdir. Bu bağlamda erken yaşta yabancı dil öğretmeninden erek dilde ve kültürde ileri seviyede
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iyi olmasının yanı sıra, çocuğun özellikleri ve gereksinimlerini göz önüne alarak, çocuğa uygunluk prensipleri
doğrultusunda eğitiminin sürdürülmesi önemlidir (BIG,2007).
Erken yaşta yabancı dil eğitimi çocuğa nasıl uygun hale getirilebilir? Öncelikle erken yaşta yabancı dil
eğitiminde çocukların merağını uyandırmak ve ilgi alanlarına yönelmek gerekir (Kubanek, 2003). Öğretmenin
çocuğa ilk önce aşinalık kazandırdığı yeni dil ve kültür, çocuk için aynı zamanda dünyaya açılan yeni bir kapıdır.
Bu doğrultuda merak oluşturmak ve çocukların zihnini geliştirecek aktiviteler çok önemlidir. Çocukların
ilgilerini çekecek oyunlar, masallar, şiirler, tekerlemelerin vb. faaliyetlerin çocukların yaşına uygun olarak
düzenlenmesi gerekir (Grau & Legutke, 2008). Çocuk bu aktivite ve araçlarla yabancı dili ve kültürü
keşfetmekle beraber, duyuşsal, yaratıcı, sosyal, zihinsel ve dil becerileri de gelişmektedir (Widlok, Petravić, Org
& Romcea 2010). Bu gelişmeler doğal olarak her çocukta farklı olacaktır. Bu bakış açısı doğrultusunda erken
yaşlara yönelik eğitim ve öğretim veren yabancı dil öğretmenlerin ders uygulamalarında Widlok, Petravić, Org
ve Romcea (2010:30) aşağıda belirtilen bazı ilkelere dikkat çekmektedirler:
Erken yaşta yabancı dil eğitimi oyun ve eylem odaklı düzenlenmeli,
Derslerde çokça ve farklı öğrenme kanalları kullanılmalı ( multisensor/bütüncül öğrenme duyma,
görme, dokunma, koklama, okuma, hareket etme, konuşma, yazma ve boyama erkinlikleri ile
sağlanmalı),
- Öğrenim süreci örneklerle ve görsellerle basitleştirilmeli; minimalist aktiviteler anlama ve uyarlama
sürecini desteklemeli,
- İlgi ve konsantrasyonun desteklenmesi için ders ve sosyal formlarda değişikliklere gidilmeli( bireysel
çalışma, ekip çalışması, grup çalışması, eş çalışması, öğrenme senaryoları, proje çalışması gibi),
- Çocuk öğrenim sürecinde konuşmaya zorlanmayacak, dinlemesi ve anlamaya yönelik fırsatlar verilmeli,
- Öğretmen mümkün olduğunca yabancı dilde konuşmalı,
- Öğretmenin öğrenciye geri dönütleri ve olumlu tavrın, motivasyon açısından önemi bilmeli,
talar veya
yanlışlar yapması çok doğaldır. Hatalar geri dönütlerle düzenlenebilinir, ancak çocuğun sözlü
aktiviteleri düzeltmeler ile kesilmemeli.
Erken yaşta yabancı dil eğitiminde başlangıç evresinde işitsel eylemler, tekrarlar ve imitasyonlar yani taklitlerin
yer alması etkili öğrenmeyi kuvvetlendirmektedir. Dinleme ve taklit etme eylemleri ile çocukların yabancı dil
kullanımındaki vurgu ve telaffuzlarını daha etkili kılmaktadır. Çocukların yaşına uygun ve özgün materyaller
kullanılması ve öğrencilere kendilerinin de aktif olabilecekleri ortamların sağlanması bu almamda önemlidir.
Özellikle deneyerek, koklayarak, dokunarak, masalları dramatize ederek, şarkıları seslendirme ve beraberce
söylemek gibi etkiliklerle, çocuklara somut deneyimler kazanmaları yönelik fırsatlar tanınması önemlidir. Bütün
duyu organların etkin olduğu ve farklı aktivitelerle desteklenen uygun öğrenme ortamları ile çocuklar kendi
öğrenme davranışını daha iyi tanımasına fırsat verilmiş olup, çocukları gelişimlerine katkı sağlanması
kuvvetlenecektir ( Kubanek, 2003, Tracy,2007). “…Çocukta dilsel bilinç yoğun bir şekilde dil duyma eylemine
bağlı olarak, yani işitsel olarak gelişir. Dolaysıyla çocuğun içindeki bulunduğu çeşitli ortamlarda kullanılan dil
ve bu dilin nitelik ve niceliği çok önemlidir” ( Akdoğan,2004:100). Bu bağlamda öğretmenin masallar, şiirler,
şarkılar, oyunlar, tekerlemeler gibi materyallere sahip olmasının yanı sıra, bunları çocuğa ‘uygun’ olarak
derslerde kullanılması etkili olacaktır. Öğretmenin bu aktivitelerde mimik ve jest gibi vücut ve yüz dili
kullanması, göz temasının sürekliliği, aktivitelere göre ses tonunu ayarlaması, aktiviteleri uzun süreli olarak
değil de minimalist bir şekilde uygulaması, önceliğin duyduğunu anlama ve konuşma becerilerine verilmesi,
öğrencilere merak uyandırarak eylem odaklı ve motive ederek aktiviteleri gerçekleştirilmesi, çocuklara yabancı
dil eğitiminin altın anahtarları olarak sıralanabilinir.
-

4. SONUÇ
Erken yaşta yabancı dil öğretiminde çocuğun gereksininim ve özelliklerinin göz önünde bulundurulması
şüphesiz etkili öğrenmeyi kuvvetlendirmektedir. Bu betimsel çalışmada erken yaşta yabancı dil eğitiminde etkili
bir öğrenim süreci ve bilgilerin beyinde daha kalıcı olabilmesi için, çocuklara somut deneyimler kazanmaları
yönelik fırsatlar verilmesi, keyif alarak öğrenmeleri, edinilen bilgilerin kendileri için önemli ve anlamlı olması
ve kendilerinin öğrenme sürecinde aktif olmaları önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Nörodidaktik alanındaki
çalışmalar çocukların kendileri birebir yaşayarak öğrendiklerinde yani eylem odaklı ortamlar sağlandığında, ilgi
çekici, yaratıcı ve anlamlı örneklerden yola çıkılarak yapılan etkinliklerle çocukların beyinleri bir hazineye
dönüşebileceği konusunu vurgulamaktadır ( Beck,2003; Roth, 2009; Scheich,2003). Özellikle 2 yaş ve ergenlik
dönemi arasında geçen süreçte nöronlar arasındaki bağlantıların oluşumu ve yoğunlaşması açısında en kapsamlı
dönemin olduğu görülmektedir. Alan yazın çalışmalarından bu dönemdeki öğrenme sürecinde, uyarıcılar ve
aktiviteler ile beyin sinapsların kuvvetlendiği ve bu dönemdeki güçlü uyarıcılarla oluşan beyindeki nöronal
yapının, ilerde yetişkin beyin yapısını güçlü bir şekilde etkilediği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda
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Nörobiyologlar beyin sinapslarının mümkün olduğu kadar erken yaşlarda ve çok yönlü olarak teşvik edilmesi
gerektiğini ortaya koymuşlardır. Belirtilen nörobiyolojik bulguların Nörodidaktik alanına, yani eğitim ortamına
verdikleri en büyük mesaj çocukların öğrenme eylemlerinden keyif alabilmeleri, öğrencilere salt teori
kuramlarının dayatılmaması ve bilgi transferlerinden yani öğretmen odaklı derslerden kaçınılmasıdır (
Beck,2003; Roth, 2009). Kısacası ‘Nörodidaktik’ yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında etkili ve kalıcı
öğrenme sürecine odaklanmaktadır
Nörodidaktiğin ilkelerini incelediğimizde, hiçbirinin aslında çok yeni öğrendiğimiz konuların olmadığı veya
bazılarını uygulamaya çalıştığımız ilkeler ve yönelimler olduğunu söyleyebiliriz. Ancak önemli olan
Nörodidaktik alanındaki bu yönelimlerin alan öğretmenin bilgi dahilinde olabilmesi ve derslerinde
uygulayabilmesidir. Özellikle erken yaşta yabancı dil eğitimini sürdüren yabancı dil öğretmenlerin nörobiyolojik
ve nörodidaktik yönelişlere göz önünde bulundurarak eğitim ve öğretim sürecini şekillendirmeleri, etkili ve
anlamlı bir eğitim ortamını sağlayacaktır. Sonuç olarak nörodidaktik gelişmeler açısından erken yaşta yabancı dil
eğitimine bakıldığında, çocuğun nörobiyolojik özelliklerinden faydalanılması ve olumlu anlamda kullanılması
gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
KAYNAKÇA
Arnold, M. (2009). Brainbased learning and Teaching. In U. Herrmann ( Hrsg.), Neurodidaktik: Grundlagen und Vorschläge
für gehirngerechtes Lehren und Lernen (S. 182-195). Weinheim, Basel: Beltz.
Beck, H. (2003). Neurodidaktik oder: Wie lernen wir? Erziehungswissenschaft und Beruf, 3, 323-330.
BIG-Kreis (2007). Standards für die Lehrerbildung. Empfehlungen des BIG-Kreises. München
Brand, M., & Markowitsch, H. J. (2009). Lernen und Gedächtnis aus neurowissenschaft-licher Perspektive - Konsequenzen
für die Gestaltung des Schulunterrichts. In U. Herrmann ( Hrsg.), Neurodidaktik: Grundlagen und Vorschläge für
gehirngerechtes Lerhren und Lernen (S. 69-85). Weinheim, Basel: Beltz.
Caspary, R. (2006): Lernen und Gehirn: Der Weg zu einer neuen Pädagogik. Freiburg, Herder Spektrum.
Edelenbos, P. & Kubanek, A. (2007). Fremdsprachen-Frühbeginn: Einzigartige Lernchancen nutzen. Zu den Ergebnissen der
Studie EAC 89/04 für die Europäische Kommission. Frühes Deutsch, 16. Jahrgang, Heft 10, S. 26 – 38 Empfehlung 1383
(1998) der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Schlussfolgerungen des Vorsitzes. Europäischer Rat
(Barcelona) 15. und 16.03.2002, Art. 44
Friedrich, G. (1995). Die Praktikabilität der Neurodidaktik. Ein Analyse- und Bewertungsinstrument für die Fachdidaktik.
Frankfurt/M.
Friedrich, G. (2006). „Neurodidaktik“ – eine neuen Didaktik? Zwei Praxisberichte aus methodisch-didaktischem Neuland.
In: Herrmann, U. (Hrsg.) Neurodidaktik: Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lerhren und Lernen, ( S. 217 –
233). Weinheim, Basel: Beltz.
Grau, M. & Legutke, M. (2008). Fremdsprachen in der Grundschule. Auf dem Weg zu einer neuen Lern- und
Leistungskultur. Frankfurt: Grundschulverband
Herrmann, U. (2009). Neurodidaktik: Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen. Weinheim, Basel:
Beltz.
Kandel, Eric R., Schwartz, James H. & Jesell, Thomas M. (2012). Neurowissenschaften: Eine Einführung. Heidelberg,
Berlin, Oxford, Spektrum Akademischer Verlag
Kubanek, A. (2003). Kindgemäßer Fremdsprachenunterricht 2. Didaktik der Gegenwart: BD 2.
Kraus, J. (2008). Was hat Bildung mit Gehirnforschung zu tun. Schule zwischen neurobiologischer Vision und
bodenständiger Pädagogik. In R. Caspary, Lernen und Gehirn (S. 142-156). Freiburg im Breisgau [u.a.] : Herder.
Roth, G. (2009). Warum sind Lehren und Lernen so schwierig? In: Hermann, Ulrich (Hrsg.) Neurodidaktik: Grundlagen und
Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen. (S. 58-68). Weinheim und Basel, Beltz.
Spitzer, M. (2005). Gehirnforschung für lebenslanges Lernen. In OECD (Hrsg.), Auf dem Weg zu einer neuen
Lernwissenschaft (S. 1-20). Stuttgart: Schattauer.
Spitzer; M. (2009). Lernen – Gehirnforschung und die Schule des Lebens. Heidelberg, Berlin, Spektrum , Akademischer
Verlag.
Stern, E. ( 2009). Frischer Wind im Klassenzimmer. Gehirn & Geist, 60-65.
Thimm,
K.
(2002).
Guten
Morgen,
liebe
Zahlen,
Der
Spiegel,
3,90-99,
Online:
http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelspecial/d-24251106.html
Tracy, R. (2007). Wie Kinder Sprachen lernen. Und wie wir sie dabei unterstützen können. Tübingen
Trepel, M. (2008): Neuroanatomie. Struktur und Funktion. München, Urban & Fischer.
Gebauer, G. &. Hüther,G. (2001). Kinder brauchen Wurzeln, Walter Verlag Düsseldorf.
Gebauer, G. &. Hüther,G. (2003). Kinder brauchen Spielräume, Walter Verlag Düsseldorf.
Widlok, B., Petravić,A.,, Org,H. & Romcea,R. (2010). Nürnberger Empfehlungen, Neuauflage Online:
https://aylince.files.wordpress.com/2013/01/nc3bcrnberger-empfehlungen.pdf

954

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

NEW APPROACH IN PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS FOR PREVENTION OF
SPINAL DEFORMITIES IN THE KINDERGARTENS

Ruska Paskaleva, Hristina Milcheva, Katya Mollova, Mariyana Petrova, Anushka Uzunova1
Abstract
Practical training of students of specialty "Rehabilitation therapist" requires continuous expansion of educational practical
facilities and the improvement of professional skills of students to design and implement a kinesitherapeutic program for
the prevention of spinal deformities in kindergartens. The aim of this paper is to perform a diagnosis of spinal deformities
in kindergartens in the city of Stara Zagora and to expand the professional competence of students in order to improve the
physical
activity
of
children
through
specialized
activities.
We studied 242 children aged 6 to 7 years from 22 kindergartens in the city of Stara Zagora during pre- graduate internship
of students of of specialty " Rehabilitation therapist".
Modern lifestyle and reduced motor activity are factors that promote the occurrence of poor posture and different
deformations of the spine and chest.
Keywords: training, prevention, kinesitherapeutic program, sports, spinal deformities.

INTRODUCTION
The features of clinical practice and pre- graduate internship at the Medical College are:


Held in practical educational facilities;



Students work with real living object (patient) under the supervision of the teacher or mentor;



Provides opportunities for application of knowledge acquired in the real working environment;



Provides opportunities to communicate at different levels - with colleagues, with the patient and family;



There are conditions for the application and development of professional skills and teamwork [10].

Practical training of students takes place in the University Hospital in the city which has specialized
rehabilitation wards and rooms, equipped with modern equipment for physical therapy and kinesitherapy.
Important for the practical training are the specialized rehabilitation centers for children and adults - "Day care
center for children and youths with mental retardation" which has modern rooms for Massage Therapy, Physical
Therapy, Occupational Therapy, special sensory and sound rooms, rooms for Play therapy, Art therapy and
Hydrotherapy [15].
Practical training of students of specialty "Rehabilitation therapist" requires continuous expansion of educational
practical facilities and the improvement of professional skills for diagnosis and prevention of socially significant
diseases in children, such as spinal deformities [11].
An innovative approach in the practical training of students is the inclusion of new tools for the diagnosis of
spinal deformities and back pain through the computer system for comprehensive postural analysis and diagnosis
of foot. This system is used for the first time in Bulgaria in this kind of a comprehensive assessment of the foot,
the spine and the entire musculoskeletal system. The pathological changes affecting the foot and the resulting
back problems, back pain and abnormal posture and gait are determined with very precise technique. This
expands the professional competencies of students of specialty "Rehabilitation therapist" for the diagnosis of
spinal deformities and compiling a kinesitherapeutic program for the prevention and treatment [14].
The aim of this paper is to perform a diagnosis of spinal deformities in kindergartens in the city of Stara
Zagora and professional competence of students to improve the physical activity of children through
specialized activities.
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MATERIAL AND METHODS
We studied 242 children aged 6 to 7 years from 22 kindergartens in the city of Stara Zagora during pre-graduate
internship of students of specialty "Rehabilitation therapist".
Methods of study - measurements were carried out using a special card for diagnostic and the spine and chest
were tested. The mobility of cervical share is measured, tests of Ott, Tom Meyer, Schober were used, the
quadrangle of Mushkov and circumference of the chest (X1, X2, and X3). Rehabilitation programs were
developed for children with different types of spinal deformities.
RESULTS AND DISCUSSION
The students actively participated in the diagnostics, development and implementation of rehabilitation and
kinesitherapeutic programs.
An analysis of the most common types of spinal deformities was made and a kinesitherapeutic program was
composed and sports activities for prevention and increase of the physical activity of children through
specialized activities during the clinical practice of students of "Rehabilitation therapist" (Fig. 1).
Identified were measures for prevention and increase of the physical activity of children through specialized
activities during the clinical practice of students of "Rehabilitation therapist".

50%
0.5
38%
0.4
0.3

0.2
7%
0.1

5%
1%

0
Increased
kyphosis

Increased
lordosis

Combined..

Scoliosis

Impaired
posture

N = 242

Fig. 1 Types of spinal deformities in children from kindergarten.
Poor posture.
As seen, the largest share of children is with increased kyphosis (50%) and increased lordosis (38%). These are
the two groups of most common spine deformities that most frequently are the result of reduced physical activity
and poor posture.
As seen in Figure 1, the largest share of children is with increased kyphosis (50%) and increased lordosis (38%).
These are the two groups of most common back problems that most frequently are the result of reduced physical
activity and poor posture.
After the measurements and studies on children with increased kyphosis we established: general weak back
muscles, increased thoracic kyphosis, reduced front-rear diameter of the chest, bulged back blades. Positive
symptoms are for upper cross syndrome (Weak muscles are the deep cervical flexors; m. Trapezius and
m.serratus anterior; slightly shortened are muscles m. Trapezius, m. Levator scapulae, m. Pectoralis major and
m. Pectoralis minor) [8]. Weak abdominal and gluteal muscles. When standing still the children compensate
somewhat the deformation. There are no signs of flat feet.
In children with increased lordosis after the measurements there is a reduced front-rear diameter of the chest,
there is asymmetry of hip triangles with higher left hip ridge, increased lumbar lordosis. Positive are the
symptoms of the lower cross syndrome (Weak abdominal and gluteal muscles, shortened arethe muscles:
m.erector spinae lumbalis, m. Iliopsoas and m. Rectus femoris) [8]. Abdomen is protruding forward and the
pelvis is rotated forward. When standing still the children compensate somewhat the deformation, but enhance
lordosis. There are no signs of flat feet.
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Based on the studies in about 75% (Fig.2) of the children we found weak muscles and it necessitated composing
a rehabilitation program based on the type of deformation.

75%
0.8

0.6
25%

0.4
0.2
0
Muscles
imbalance

Week muscles
N = 242

Fig. 2 Condition of the muscles of the studied children.
The rehabilitation program includes two rehabilitation algorithms for children with increased kyphosis and
lordosis.
Rehabilitation algorithm for increased kyphosis:
• Measurement of mobility of cervical, thoracic and lumbar spine.
• Kinesitherapy to improve posture and create healthy muscle corset:
Applied are corrective exercises for posture and gait; breathing exercises; exercises for stretching and
mobilization of the spine in occipital position; isometric exercises to strengthen the gluteal, abdominal and back
muscles; exercises for balance and coordination with a large therapeutic Ball / Fit-ball / [1]; Stretching for
shortened muscles; PIR for shortened muscles [2, 15]; Treatment from a position with a pillow in the thoracic
area; Exercises for muscle strength [3,4].
• Massage and manual muscle mobilization techniques to reduce pain in thoracic share and overcome muscle
imbalance. Applied are relaxing massage techniques and massage with stretching of the paravertebral muscles
[8, 9, 11].
• Physical therapy to stimulate trophic and improve the muscle tone: medium-frequency currents (interference
currents) to stimulate trophic; ultrasound and phonophoresis for local improvement of trophic and analgesia [5,
6, 7].
• Elements of sports - swimming (alternating with kinesitherapy on different days) [15].
Rehabilitation algorithm for increased lordosis:
• Measurement of mobility of cervical, thoracic and lumbar spine.
• Kinesitherapy to improve posture and create healthy muscle corset:
After the diagnostics applied were: exercises mobilizing the spine sitting or in occipital position with flexed
lower limbs; corrective exercises for posture and gait; breathing exercises; isometric exercises to strengthen the
seat, stomach and back muscles in occipital position with flexed lower limbs, lying on the side and front;
exercises for balance and coordination kneeling and sitting using a large therapeutic ball / Fit-ball / [1];
Stretching for shortened muscles; PIR for shortened muscles / extensors of the lumbar / [2,15]; exercises to
strengthen the muscles of the upper limbs with weights 1kg .; exercises to strengthen the muscles of the lower
limbs with weights of 2 kg. [3,4].
• Massage and manual mobilization techniques to reduce pain in lumbar share and overcoming the muscle
imbalances. Applied are relaxing massage techniques and mobilization of sacroiliac joint joints [8,9,11].
• Physical therapy to stimulate trophic and improve the muscle tone: medium-frequency currents (interference
currents) to stimulate trophic; ultrasound and phonophoresis; electrostimulation for the motor deficits [7].
• Elements of sports - swimming (alternating with kinesitherapy on different days) [6,7,8].
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Methods of application. The implementation of rehabilitation algorithms is done in kindergartens in
physiotherapy offices as group activities are mostly for 7-9 children in a group selected depending on the type of
the deformity and performed during the clinical practice of students of "Rehabilitation therapist". Leading is the
game work method. Specialized procedures for massage and physical therapy are held at the Center for
Rehabilitation “Kinesi-3” depending on the type of distortion and present subjective complaints.
CONCLUSIONS
• To overcome the subjective complaints and stimulate the physical activity is required an early initiation of
targeted kinesitherapeutic activities for children in kindergartens.
• The continious and early rehabilitation of children with spinal deformities is key to the overall strengthening,
proper development and stimulation of the whole body.
• By kinesitherapeutic activities the function of the spine is stimulated, the lung and chest function improved,
and a healthy muscle corset is built.

The involvement of students in preventive measures to combat spinal deformities in kindergartens stimulates the
motivation and leads to improvement of practical skills for diagnosis and development of rehabilitation programs
for prevention.
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MOTIVATION AND INVOLVEMENT OF REHABILITATION THERAPIST STUDENTS IN
ADDITIONAL INTERNSHIPS
Ruska Paskaleva1
Abstract
Training of students of specialty "Rehabilitation therapist" requires continuous improvement of practical training according to the increased competitiveness of the environment in the healthcare system and European requirements for
quality health care and medical- social rehabilitation.
From the survey conducted, it became clear that students are motivated to conduct additional paid internships and are
satisfied with the organization and work in rehabilitation teams in facilities for practical training. Participation of
rehabilitation therapist students in paid internships and practices motivates them for better activity, enables them to
improve the practical skills and competencies.
Keywords: practical training, motivation, additional student internships , academic tutors, mentors , rehabilitation teams.

INTRODUCTION
The training of students majoring in rehabilitation therapy requires continuous improvement of practical training
- according to the increased competitiveness of the environment in the healthcare system and European
requirements for quality health care and medical- social rehabilitation.
The practical training of students from the major is done in two directions:
· Practical training in specialised classrooms under the supervision of an instructor;
· Clinical on-the-job raining, summer and pre-grad internships in training bases under the supervision of an
instructor and the active participation of a mentor [4,5]
It complies with the mission of the Medical College – formation of highly qualified health care professional
having the necessary skills to work in all health care structures as regulated by the Medical Establishments Act,
including private establishments [3,4].
The clinical training is functionally related to other forms of training, especially lectures and practical exercises.
They are interrelated and consequent parts of the tuition process, each possessing specific functions but aimed at
a common mission and tasks. The academic training quality reflects on the clinical internship nature [1].
A novel element in the practical training of students is their participation in nationally funded projects to the
European Social Fund, Ministry of Education and Science, Operational Programme "Human Resources
Development" - Project “Student Practices“ - 2013-2014. This project is implemented according to the Higher
Education Act. Practical training performed in a real working environment within 240 hours is considered
successful. After the completion and report on the practice, a grant is paid to the student.
The project is aimed at:
· to help improvement of the quality of education and gaining practical experience through improvement of
practical skills of students from universities in accordance with the needs of the labour market;
· easier transition from education establishments to the workplace and more successful realization of young
people into the labour market;
· support and promotion of strong partnerships between educational institutions and the business;
· more stimuli for students to participate in additional practical training in a real working environment;
· increased number of students employed immediately after graduation;
· further conditions for updating both the curricula and taught subjects, courses and topics as per the needs of the
labor market;
· support of employers for establishment of sustainable mechanisms and opportunities for selection of students
with skills in a real working environment and their direct involvement in the labour market [10].
The participation of rehabilitation therapy students in the project is essential as it motivates further the students
to engage themselves in practical training, allowing to improve their practical skill and competences.

1
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The purpose of the present survey is to perform a query of opinions of future rehabilitation therapists
about their incentives and participation in additional student internships, their mutual work with
mentors from rehabilitation teams.
MATERIAL AND METHODS
The survey was conducted with 43 students from the Rehabilitation Therapy specialty, studying at the Medical
College, Trakia University, Stara Zagora. The survey was individual, anonymous, and included third-year
students. The query took place after the pre-graduate training and additional internships, academic year 20132014.
RESULTS AND DİSCUSSION
Practical training is essential for students as it allows them to develop practical skills and critical thinking in a
conditionally real environment. Factors influencing these competences are the tuition mode, the style of the
instructor and the nature of the taught course [4].
In the initial stage of the project “”Student Practices”, about 50 students from the major were included as well as
all instructors and academic tutors. The practical work was performed in all training bases, specialised centres
for rehabilitation of children and elderly patients on the territory of Stara Zagora and the region under the
supervision of mentors from the respective establishments, within 240 additional hours apart those included in
the academic plan of the university. The control upon the organisation and performance of internships was
carried out by academic tutors, i.e. the instructors from the academic staff.

Fig. 1. Satisfaction of students with their clinical practical training at the Medical College
Despite that the practical training of Rehabilitation Therapy students at the Medical College was well-organised,
the number of practical training establishments should be increased to comply with the increasing number of
trained students. This is supported by the positive evaluations made by questioned students, as 47% of them
evaluated the clinical training as “very good”, and 49% - as “good” (Fig. 1.).
The practical training of Rehabilitation Therapy students consists of clinical training, pre-graduate training and
summer training. Clinical training is performed during the five semesters of study, the summer training – after
the 2nd and 4th semesters and the pre-gradate training – during the 6th semester [5].
Rehabilitation therapy students were satisfied not only with the clinical training, but also with the organisation
and performance of summer internships. They are a kind of follow-up of clinical practical training and take
place not only in the city of Stara Zagora and the region, but in residence places of students and different
rehabilitation centres.
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Fig. 2. Satisfaction of students with the organisation and performance of summer internships and clinical
training
The results presented on Fig. 2 confirmed that the major part of the students (82%) were satisfied with the
summer internships, which helped them to strengthen practical skills acquired during the clinical practical
training. Only 16% were partly satisfied.

Fig. 3. Practical applicability of the skills acquired in practical training bases at the Medical College
Clinical practical training sessions were carried out in practical training bases on the territory of the Stara
Zagora municipality in hospitals and outpatient care establishments, specialised rehabilitation centres – under
the supervision of the instructor of clinical training and mentors according to preliminary schedules complying
with the clinical practical training plan [6,7] The results from the survey indicate that students were satisfied
from the practical training bases and 79% were definitely satisfied with the application of theoretical knowledge
and practical skills in the clinical setting (Fig. 3) while 19% were only partly satisfied.
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Fig. 4. Satisfaction of students at the Medical College with the organisation and performance of paid
internships and practices
Surveyed students were pleased with practical training bases and 79% were definitely satisfied with the
application of theoretical knowledge and practical skills in the clinical setting (Fig. 4). About 16 % were partly
satisfied with the practical training and this requires continuous inclusion of new forms of clinical training such
as paid internships and practices, which enhance the motivation of students for work.
Welcoming the innovation in the training in general, students support the initiative (Fug. 5), with 72% of
participants having declared satisfaction with the participation in the project of the Ministry of Science and
Education for paid student internships. Only 14% were partially satisfied due to the impossibility to choose
among practical bases, and negative evaluations were given from only 5% of respondents. The negative answers
resulted from ignoring the nature of the project and its significance for greater diversity of practical training and
expanding the possibilities for future employment.

Fig. 5. Improvement of practical skills and competences through additional student internships
During the clinical practical and pre-graduate training, the students from the major reinforce and develop
numerous practical skills and professional competences. They are set in the Clinical practical training
programme, the Intern’s Diary and are created as per the state requirements for application of techniques of
kinesitherapy, physical therapy, healing massage, art therapy and ergo therapy. Professional skills are related to
prevention and rehabilitation of men – diseased or healthy in the different fields of medical needs and services
[8].
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Fig. 6. Practical training bases where paid student internships have been conducted
Additional practical internships are an innovation in the practical training. They serve to mobilise students,
improve their practical skills and further motivate them as they are paid. Students having completed the survey
have conducted additional internships together with tutors, with most students being trained at the Day center
for children with mental retardation Pchelitsa 50%. (Fig. 6). This training base is equipped after funding by
international projects with rooms for kinesitherapy, physical therapy, ergotherapy, has special sensory and audio
rooms, rooms for play therapy and spa therapy. Students are satisfied with their work implementing special
kinesitherapy methods for children with cerebral palsy together with the mentors.
The biggest practical training base of students from the specialty is the University Hospital Prof. Dr. Stoyan
Kirkovich, which possesses specialised rehabilitation wards and rooms, equipped with modern equipment for
physical therapy and kinesitherapy. Other bases used for training of students are the specialised centres for
rehabilitation of children and elderly patients. The clinical training in them is done from the 1st to the 5th
semester, the summer internship – after the 2nd and 4th semester, and the pre-graduate training (5th semester) is
done together with mentors. All centres are equipped with specialised wards for physical therapy, kinesitherapy
and for treatment of various pathologies in children and geriatric patients [5,6]
Synopsis and conclusion. The participation of rehabilitation therapy students in paid student internships and
practical training motivated them for better performance, allowing them to improve their practical skills and
competences.
· The practical training of students from the Rehabilitation Therapy specialty at the Medical College is well
managed, but a continuous increase in the number of practical training bases is deemed necessary in order to
respond to the increasing number of students.
· The results from the survey confirmed the satisfaction of students from the practical training and professional
skills formation.
· The survey through completion of questionnaire indicated a very high motivation of students for participation
in additional internships and training funded by projects.
· The additional students’ internships increase substantially the willing of students to work independently with
patients from practical training bases.
· A large part of surveyed students (82%) have declared to be satisfied with the summer internships and
practices at the Medical college.
· The survey demonstrated that 79% of students were satisfied with the practical training at the Medical college
and its application in a clinical setting at practical training bases.
· Surveyed students were satisfied with their work together with mentors and the other staff of rehabilitation
teams.
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THE LEXIS IN THE LITERATURE FOR CHILDREN
Prof. Dr. Biljana Malenko1
Abstract
The readings i.e. the choice of representative literary works is an important part, both for the development of the language
of the children and their social, cultural and aesthetic development. The language, in which a work is written, primarily
depends on the topic and the style of the author. This is why in the literary artistic style we can find words from the more
obsolete language layer (archaisms, historicisms), from the newer one (neologisms, individualisms), from the non-standard
lexis (dialectisms, barbarisms), and foreign words (Turkish loan words, internationalisms). In fact, the enrichment of the
lexis fund enables the children to enrich their own language expression, and this is directly related to the process of
socialization.
Keywords: Macedonian language, lexis, literature, cognitive development.

The children start learning their own language since the moment they are born in a spontaneous and
direct way – from the environment that surrounds them, first in their own home, and then depending whether
they go to a preschool institution or not, they start the systematic and organized learning. In this way the
children are provided with solid basis for further linguistic development, and enrichment of their own lexical
fund, i.e. development of the language competencies.
The language learning process is parallel to the mental development of the child, i.e. its ontological
observation of the world. Vygotsky concludes from his experiments, that in this specific period, the particular,
significant structure, that may be called notion, in the true meaning of the word, is createdfrom syncretic notions
and relations, complex cognitive processes, potential ideas, and the use of words as means for creating notions.
(L. Vygotsky).
Complex, long-term processes occur in children from the earliest age, i.e. the forming of the speech
mechanism, forming of theawarenessabout the existence of needs and wishes, as well as the reality that
surrounds them.
It is the language of the immediate environment that is the very impetus for its adoption, all with the
goal to establish contact and express their needs. In fact, the process of forming one’s own personality begins.
As far as the vocabulary of the children is concerned, it is well-known that they first learn the nouns,
then the verbs, the adjectives and adverbs, and finally the prepositions and pronouns (Hurlock, 1956: 178-219).
Until the period in which the child is to join the organized education process, the learning of the language is
spontaneous. Organized learning can also be initiated by attending a preschool institution. S. Venovska –
Antevska stresses that “The capacity of the children at early school age, as a result of the continuous education,
depends on the range of information and the way in which it is presented” (S. Venovska – Antevska, 89).
The cognitive and intellectual capacities of the child are considered to be the main factors for the
development of speech. However, there is no doubt that the external factors are very influential as well. There
can be a delay in the development of the speech even if the childrenhave the capacity, but the external factors
are not satisfied. They will not be able to express the reality that surrounds them, i.e. there will be consequences
for their mental, psychological, emotional and other kinds of development.
Organized education is one of the opportunities of social character that the children are provided with.
In fact, the education system provides the children with an opportunity to accumulate different kinds of
knowledge, including knowledge about the language. The cumulative characteristic of the language can be best
seen when the children learn not only the structure of the language, but also many lexemes, in a relatively short
period. According to Hurlock “the enrichment of the vocabulary is occurring at a slowpace in the first two years,
it has a fasterpace in the preschool period, and the paceis significantly faster when the children join school. This
significantly faster pace after entering the school is partially a result of the direct education, in which the
children learn new words and their use, and partially because the children in this period read books, listen to the
radio and watch TV for their own pleasure” (Hurlock, 1956: 194). Bearing in mind this opinion and the current
situation with the electronic media, it seems that the reading does not have the same role in the life of
childrenanymore. Although, we can find many spectacular works, both in terms of their content and impressive

1

Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje
Republic of Macedonia
biljanamalenko@yahoo.com

965

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

craftsmanship of the covers, still the “magic” of the screen is so great, resulting in decreased interest in reading
by the children.
After the initial learning of the language, the children already know the basic language fund, the
denotative meanings of the lexemes, and most of the connotative meanings. At first, the children are introduced
to the conversational form of the languageby listening to the speech of the mother, and later they learn the
standard form of the language and its functions through the education process, in the preschool institutions and
the schools.
In this paper we will discuss the reading as a part of the Macedonian language instruction. The reading
for some children is the favorite, and for some the least favorite part of this subject. Nonetheless, it is a part of
each human’s life, especially the childhood period. Almost all people have read a literary work that has left a
lasting impression that they will remember for the rest of their life.
Although, the reading is a choice of literary works with language – stylistic values, it develops
pedagogic, moral, aesthetic and other values in the personality of the children. The dominant function of the
reading is to introduce the children to the art of the word and literature. V. Dimova said that “The genius of the
literature for children is not in the assigned premeditated intent for the young reader, but in the special
construction of the story, which is a result of the author’s ability and his intent” (Dimova, 2012: 22).
Nonetheless, the ability of the author to create a valuable artistic literary work is not only seen in the
special construction of the story, but in the choice of the language means, i.e. the language – stylistic resources,
and the choice of the literary form. The works on the reading list come from different genres (prose, poetry,
drama); different authors – both domestic (in this case – Macedonian) and translated works from foreign
authors. As far as language is concerned, the children are introduced primarily to the artistic-literary functional
style of their own language and its specific characteristics. “The immense thesaurus is the most profound
characteristic of this style. The main and transferred meanings of the words and the grammatical forms also
characterize this style” (Minova – Gurkova, 2003: 235).
Hurlock also analyzes the enrichment of the thesaurus, especially stressing the basic factors, such as,
intelligence, environment, learning opportunities, and the motivation for learning new words (Hurlock, 1956:
195).
Hence, the reading is not only considered as a mandatory process of the education process, i.e. a part of
language instruction, but also as “an opportunity for learning” one’s own language, organized by experts, which
is very important for the versatile development of all children. In fact, our interest is in the topic - readings or
the so-called unfamiliar or less familiar words for the children, as a precondition for understanding the literary
work, while bearing in mind the age of the children and the processes that occur within them. We will analyze
the lexis in two readings for fourth grade: “Sugar story“by Slavko Janevski and “The double Lottie” by Erik
Kastner. The first is written by a Macedonian author, and the second one is a translation of a work by a German
author.
The basic lexical fund is relatively familiar to the children, i.e. the lexemes represent the general
vocabulary in the tale “Sugar story” by Slavko Janevski. However, as stressed by V. Dimova “Apart from the
negation as a dominant frame and a paradigm on which the text is built, the rhetorical figures – allegory,
personification, gradation, metonymy, hyperbola etc. are taken literally” (Dimova, 2012, p.124). In fact, this
artistic work is characterized, similarly to classic tales, by a figurative language which presents the children with
a fantastic world, in the relation real – amazing. (Dimova, 2012: p. 131).The language is simple andfamiliar to
the children. The tropes are dominant from a stylistic aspect. Therefore unfamiliar characteristics are given to
animals, plants and objects, which in fact, are connotative for people. From a lexical aspect, lexemes from
different semantic fields can be found (flora, fauna, professions, etc.) expressed through chosen lexemes and
syntagmas, such as: вртипоп (chamomile), здравец (geranium), тешкопкапи печурки (heavy-hat mushrooms),
зеленобради борови (green-bearded pines), сојка (magpie), дроздале (thrush), галаб (pigeon), гугутка
(turtledove), долгоушест пријател (big-eared friend), брборливиот зајак (chatty rabbit), пленетиот славеј
(the caught nightingale), дуќанското глувче (shop’s mouse). In fact, the children have an opportunity to learn
the plant and animal world in an unusual way. By using adequate language-stylistic methods, the author
succeeds to underline their characteristics.
By naming crafts and professions with lexemes, which belong to the traditional culture, the author
leaves a mark of that time, when they were used and were prominent. The children of today know very little
about them. Such are: грнчар (potter), кожар (currier), арамија (robber), оџачар (chimney sweeper), колар
(carter), крошнар (basket weaver), градски пандур (city policeman). The verbs of the following type are
unfamiliar or less known to children: ткае - Јас знам да ткаам свила. (weave – I know how to weave silk.);
задувано – Соседе Ване, кај тебе е едно дете? –прашал задувано. (gaspingly – Hey neighbor Vane, has a
child come to your place? –Gaspingly, he asked.)(28); клинка – почнал да скока слаткарот, да се
превртува преку глава, да стои на раце и да клинка на една нога.; (limp – The pastry cook started jumping,
rolling over, standing on his hands and limping on one leg.);домами – Треба да ископаш голема и длабока
јама, да ја покриеш со суви гранки и земји и да ги домамиш ѕверовите до неа. (lure – You need to dig a

966

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

big deep hole and cover it with dry branches and mud and lure the beasts into it.) (33); натуши – Неговото
лице станало грубо, веѓите му се натуштиле. (darken – His face became rude, his eyebrows darkened.);(33)
опаша - Тарара со долга брада, трипати опашана околу него. (girdle – Tarara with a long beard, three
times girdled around him)(36).
Some lexemes from the material culture are also interesting, for example: дуќан (shop), ќумур
(cobblestone), сокак (alley), чаура (bullet shell), шубара (fur cap), крепост (stronghold), ќумур (coal),
гајтан (cord), зимовиште (winter supplies). As we can see, most of them are obsolete lexemes, i.e. Turkish
loan-words. An exception is the lexeme winter supplies, with the meaning of “food preserved for winter” and
stronghold with the meaning of “fortress”.
The naming is interesting from an onomastic aspect. The anthroponymsSpanko, CrnaSubara,
Tararaimply the main characteristic of the character, i.e. Spanko – someone who loves sleeping, CrnaSubara–
according to the appearance (wearing a black fur cap), Tarara– with the meaning of fantasizer. The toponyms of
the cities Negobilo, Nenajdam and Nevrat with negation express the surreal, i.e. that in fantasy all things are
possible, even the country Lagarija, a toponym derived from the lexeme лага (a lie).
As we can see in “Sugar story” most of the lexemes are familiar to the children, except for a small
number of Turkish loan-words and archaisms. The children are “amazed” by their transferred, connotative
meanings, i.e. the author’s method of “personification”, and their successful introduction in the stylistic function
of the language.
The lexis in “The double Lottie” by E. Kastner is a reflection of the main subject. Bearing in mind that
this work is translated from German, as well as the fact that the main subject is a reflection of reality, the lexis is
much different from the one in the previous work. Lexemes from other semantic fields are dominant here –
material and spiritual culture – art, professions, food, characteristics and carriers of characteristics etc. The
number of lexemes and syntagmas which are unfamiliar or less familiar to the children is much greater, and this
demands a greatereffort to understand them. The lexemes are mainly carriers of the main, denotative meaning.
The children start to view language differently because here they get introduced to new lexemes, which they
might have heard before, but they do not know their main meaning.
Most of the lexemes in this work are of foreign origin, or internationalisms, and belong to the material
culture: багаж (luggage), бинокл (binoculars), гирланди (garlands), интернат (boarding school), кадифе
(velvet), лупа (magnifying glass), портмоне (wallet),пудриера(powder compact), сомот (corduroy), фрак
(tailcoat); as well as lexemes and terms from art / music: палета (palette), ателје (studio), гонг (gong),
клавиши (keys), хармонија (harmony), партитури (sheet music), секвенца (sequence), варијација
(variations), арија (aria), ц-мол (C minor), с-дур(C major), ритам (rhythm), тон (tone), пијано (piano),
мелодија (melody), сопраниската (the soprano), сценарист (scriptwriter), фотомонтажа (photomontage),
модулира (modulate),парафраза (paraphrase), церемонија (ceremony); lexemes that denote psychophysical
characteristics and carriers of characteristics: хипнотизирани (hypnotized), амбициозен (ambitious),
кавалерски (chivalrous), трогателен (touching), препредени (cunning), парализирани (paralyzed); мангупче
(rascal), апатичното суштество (apathetic person), интригантки (real schemers); words which denote the
way of performance of some activities (adverbs): грациозно (graciously), иронично (ironically), триумфално
(triumphantly); lexemes from the sphere of food, which have been accepted in our lexical fund, as well: гулаш
(goulash), кнедла (dumpling), марципан (marzipan), котлет (chop); lexemes from the area of money:
банкнота (banknote), марка (mark), пфениг (pfenning); a small number of neologisms: ношница (nightshirt,a
lexeme which is present in the Interpretive Dictionary of the Macedonian Language, and has the meaning “a
long shirt for sleeping”), мијалница(”a room for bathing in a house or a flat”).
The anthroponyms and toponyms,will be interesting for the children from an onomastic aspect as new
lexemes, for example: Луизалота (Luiselotte), Луиза Палфи (LuisePalfy), Лора Кернер (LuiseKorner),
Улрика (Ulrike), Труда (Trude), Бригита (Brigitte), г-ѓа Мутезиус (Mrs.Muthesius), Штефи (Steffi), Хилда
Штурм (Hilde Sturm), Герда (Gerda), Моника (Monika), Рудолф (Rudolf), месарот Хубер (Huber the
butcher), господинот Франц (Mister Franz), Пеперл (Pepperl) (a name of a dog), дворскиот советник
Штробл (counselor Strobl), Рези (Resi), Ани Хаберзецер (AnniHabersetzer), г-ѓа Вагенталер (Mrs.
Wagenthaler), Илза Мерк (IlseMerckm), г-ца Герлах (Mrs. Gerlach), г-ца Брукбаур (Mrs. Bruckbauer), г-ца
Линекогел (Mrs. Linnekogel), сликарот Габеле (the painter Gabele), Ирена Герлах (Irene Gerlach), Лудвиг
Палфи (Ludwig Palfy), доктор Бернау (Doctor Bernau), г-дин Бено (Mr. BennoGrawunder), г-дин Килијан
(Mr. Kilian), г-дин Ајпелдауер (Mr. Eipeldauer), Билско Езеро (Lake Biel), Виена (Vienna), Минхен
(Munich), Линц на Дунав (Linz on the Danube), Ајбско Езеро (Lake Eibsee), Гармиш (Garmish), Терл
(Turl), Ервалд (Ehrwald), Лермос (Lermoos), Цугшпице (Zugspietze), Бадерско Езеро (Badersee Lake). For
the students it will be a challenge to pronounce these lexemes, i.e. they are interesting to them, primarily from a
phonetic aspect, but at the same time they point out the cultural and language characteristics of another nation,
which the students learn about in a subtle, yet very efficient way – through literature.
The following syntagmas may be less familiar or unknown to the children: камерен пејач(chamber
singer), феријален дом(guest house), астролошки близнаци(astrological Gemini), поштенски фах(postal
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box), пост-рестант(Poste Restante), дорска скала(Dorian mode), дворски советник(privy councilor). Of
course, they will find the syntagma„повторно печениот“ брачен пар (“the remarried” couple) – with the
meaning of “remarrying the same people”interesting.
Bearing in mind this illustrative material from only two works from the literature for children, the
question arises how much do the children understand these less familiar or unfamiliar words and to what extent
do they know their primary and transferred meanings, i.e. how big an obstacle are the language – stylistic
characteristics of the text for it to be understood. Тhe well understood and learnt lexis is the basis for
understanding an artistic work.
The period of creation of notions, which begins with the birth of the child, reaches its culmination in
puberty, and it is also the period when the child develops the intellect. According to T. Petrovic, in this period,
the children “understand the contentliterally. They follow the action, sympathize with the hero – it is harder for
the children to see the message and they do not think about it; however, they are not indifferent to the style and
the emotional component of the work, which should be taken into consideration when it comes to the poetics of
symbolism” (Petrovic, 2009: 15).
In fact, the children need help when reading literary works and they expect it to come from their
teacher. This is why the preparation of the teacher for the reading classes is very important. It covers many
levels, but the language, i.e. lexical level is the basic one. Also, it is easier for the children to understand the
names of specific objects, for example банкнота(“banknote,paper money”); портмоне ’паричник’
(“billfold,wallet”); гирланди(“garland - shiny ribbonsused for decorating Christmas trees”). They can be
explained with one or more synonyms, with synonymous syntagmas or descriptively (with a sentence). The
explanation of abstract nouns is a problem both forthe students and teachers. For example: амбициозен
(“ambitious - having or showing a strong desire and determination to succeed”; грациозен(“gracious - someone
who is courteous, kind and pleasant, elegant and tasteful”; or the syntagmaпокровителски израз ’заштитнички
израз’ (”patronizing speech, to patronize”). The context in which these syntagmatic expressions are used plays
the biggest role in their interpretation.
Finally, the preparation of the teachers is very important. For this purpose, it order to check their
lexical knowledge, especially by using adequate dictionaries and lexicons, they can also prepare illustrative
material, and they also need to determine the point at which they will interpret the unknown or less familiar
words to the students. The teachers can read parts of the readers by using expressive reading in order to motivate
the students and better explain the given content.
CONCLUSION
Bearing in mind that the passive vocabulary of the children is much greater than the active one, by
using the literature for children, it can become alive in their consciousness, i.e. the use of language means,
which are in function of the subject of work, can result in an amazing new world, a very attractive one for the
children. The enrichment of the vocabulary of the children at the same time influences the spoken and written
language. As stated by Garrison: “The number of words that the children know significantly influences their
progress in education.The failure for a normal progress results in far-reaching consequences. The children get to
know the world through the words. If their knowledge of words is very poor, their interpretation of the
environment will be such as well. In the era of radio, television, movies, fast transport, and dynamic relations
worldwide, the children need to know a lot of words and be able to use them. The failure in this regard may
result in disturbed social adjustment.” (Garrison, 1952, in Hurlock, 1956: 195).
The reading and the literature for children in general is of particular importance from another cultural
aspect: the habit for reading is created exactly at this age. The right attitude to one’s own language and the need
for its constant development are directly related to reading. Adults and children read differently. Regarding this
matter, Dimovastressed: “namely, because of their (compared to the adults) smaller social experience, by
principle, the children cannot integrate their judgments about the individual reality (fictional or real) in the
generic reality, as well as the adults. The incomplete understanding of the notions by the children and the
incomplete ability for abstract thinking, as well as the smaller amount of information that they posses about the
real world are the reasons for this.” (V. Dimova, 2012: 40). A well-planned and continuous approach in the
interpretation of the lexis used in the literary works is needed in order to help the children. It needs to be
adequate to their cognitive, psychological, emotional, linguistic, aesthetic and other capacities. In this way,
children – readers will be created, who will love to read in the course of their entire life.
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ASTRONOMİ DERSİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YILDIZLAR
HAKKINDAKİ KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF ASTRONOMY CLASS ON PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’
CONCEPTUAL UNDERSTANDINGS OF STARS
Emrah OĞUZHAN DİNÇER1, Derya ÇOBANOĞLU AKTAN2
Özet
Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmenliği programında yer alan astronomi dersinde yapılan etkinliklerin, öğretmen
adaylarının yıldızlar hakkındaki kavramsal anlama düzeyleri üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Öğrencilerin yıldızlar
konusundaki kavramsal anlama düzeylerini ve alternatif kavramalarını belirlemek amacı ile orijinali Bailey ve arkadaşları
(2012) tarafından geliştirilmiş “Star Properties Concept Instrument-SPCI” ve Türkçe uyarlaması Oğuzhan Dinçer ve
Çobanoğlu Aktan (2013) tarafından yapılmış olan “Yıldız Özellikleri Kavram Envanteri (YÖKE)” kullanılmıştır. Çalışma
grubunu 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği anabilim
dalı 4. sınıfında öğrenim görmekte olan 72 öğretmen adayı oluşturmaktadır. YÖKE, öğrencilere astronomi dersinin ilk
haftasında henüz dersle ilgili anlatıma geçilmeden önce öntest olarak, dönemin bitiş dersinde de sontest olarak
uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucu, ders öncesi öğrencilerin test ortalamaları
iken, ders sonrası ortalamaların
’e çıktığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarına dayalı ilişkili örneklemler için yapılan t-testi de, öntest-sontest
sonuçları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Ayrıca Cohen-d etki büyüklüğü de 2.44 olarak hesaplanmıştır.
Bu sonuçlar, yapılan etkinliklerin öğrencilerin kavramsal gelişimi üzerinde etkisi bulunduğunu göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Astronomi eğitimi, fen bilgisi öğretmen adayları, yıldızlarla ilgili kavramlar.
Abstract
The aim of this study is to investigate the effects of activities in astronomy class of science teaching programme on preservice teachers’ conceptual understanding levels about the stars. To identify pre-service teachers’ conceptual
understanding levels and alternative understandings about the stars, Yıldız Özellikleri Kavram Envanteri (YÖKE)" adapted
by Oguzhan Dincer and Çobanoğlu Aktan (2013) from "Star Properties Concept of Instrument-SPCI" by Bailey et al.
(2012) was used. The participants of the study is 72 fourth grade pre-service science teachers attending Trakya University
Education Faculty Science Education department, 2013-2014 academic year in spring semester. SPCI was administered to
students as a pre-test during the first week of astronomy course, and as a post-test at the end of the course. Results showed
that while pretest mean was
, it increased to
at the post test after the course. Paired samples t test was
done based on the results of the study, and a significant difference between pre-test and post-test scores was found. In
addition, cohen-d coefficient was calculated as 2.44. These results indicate that, activities made during astronomy course
had an influence on students’ conceptual development of star related concepts.
Keywords: Astronomy education, preservice science teachers, concepts about stars.

GİRİŞ
Tarihsel olarak ilk ortaya çıkmış bilim dalı olan astronomi, gezegenleri, yıldızları, galaksileri yani tüm gök
cisimlerini incelemektedir. Astronominin bir bilim olarak ortaya çıkmasının en büyük nedenlerinden biri de
yıldızların rahat gözlenebilmesi ve yön bulmada kullanılmasıdır. Yıldız kavramı yalnızca bilimsel açıdan değil
kültürel açıdan da önem taşımaktadır. İnsanlık tarihinde yıldızın sembol olarak kullanımına para, takı ve
bayraklarda rastlanmaktadır.
Ülkemizde astronomi ile ilgili konular ilk ve ortaokulda fen bilimleri dersi kapsamında “Dünya ve Evren”
ünitelerinde verilmektedir. Özellikle 7. sınıfta öğrencilerin yıldız ve gezegenleri karşılaştırabilmeleri ve güneşin
bir yıldız olduğunu kavramaları hedeflenmektedir. Astronomi dersi lise müfredatında da seçmeli ders olarak
okutulmaktadır. Aynı zamanda bu ders, Türkiye’de 2006 yılından bu yana Yüksek Öğretim Kurumu’nun
belirlediği temel içerik çerçevesinde ilköğretim fen bilgisi öğretmenliği programının bir parçası haline gelmiştir.
Bu bağlamda, astronomi dersinde Kepler yasaları ve güneş sisteminin yapısı, gezegenler ve özellikleri, uydular,
evrenin genel yapısı, gökadalar, yıldızların oluşumu, kırmızı devler, nötron yıldızları, beyaz cüceler ve kara
delikler konuları işlenmektedir. İçerikten de görüldüğü üzere yıldızların oluşumu ve yıldızların ömürleri boyunca
geçirdikleri aşamalar, astronomi dersinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
Astronomi matematik, fizik, kimya, yerbilimi gibi diğer bilim dalları ile de yakından ilişkilidir. Fen bilgisi
öğretmen adaylarının gelecek nesillerin fen bilimlerine ilgisini çekebilmek için bu bilim dallarının doğuşunda ve
uygulamasında önemli yer tutan astronomi bilim dalına ait kavramları bilmeleri ve iyi kavramaları
gerekmektedir. Alanyazın incelendiğinde ayın evreleri, dünya-güneş ve ayın göreli hareketleri, gece-gündüz ve
mevsimlerin oluşumu konularında öğretmen adaylarının kavramsal anlamaları üzerine çeşitli çalışmalar yapıldığı
1
2
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görülmektedir (Atwood & Atwood, 1997; Trumper 2006a, 2006b) Öğrencilerin yıldızlar üzerine kavramsal
anlamalarını araştıran çalışmaların sayısı ise göreli olarak azdır. Bu çalışmalardan biri olan Agan’ın (2004)
çalışmasında yarı yapılandırılmış görüşmeler yolu ile lise ve üniversite birinci sınıf öğrencilerinin güneş ve
yıldızlar arasındaki ilişkiler, yıldızın ne olduğu ve yıldızlar arası uzaklıklar hakkındaki düşünceleri incelenmiştir.
Araştırma, lise düzeyinde verilen bir dönemlik astronomi dersinin kısa zamanda öğrencilerin yıldızlar
hakkındaki bilgilerini arttırma konusunda etkili olduğunu göstermiştir. Astronomi dersinin özellikle öğrencilerin
yıldızlardaki enerji üretim süreci olan füzyonu anlamalarına yardımcı olduğu görülmüştür.
Bir diğer çalışmada ilköğretim 6. ve 11. sınıflarda okuyan öğrencilere ilköğretim sosyal bilgiler ve fen bilgisi
müfredatındaki konular arasından evren, güneş sistemi, gezegen, yıldız, uydu, yörünge gibi kavramlar seçilerek
kısa cevaplı, açık uçlu sorular içeren bir anket uygulanmıştır (Keçeci, 2012). Çalışma sonunda öğrencilerin
araştırılan kavramlara yeterince hakim olmadıkları ve öğrencilerde kavram yanılgıları olduğu görülmüştür.
Çalışmaya katılan öğrencilerin %20’si yıldız ile gezegen arasında fark olmadığını söylerken, %17.5’i soruya
cevap verememiştir. Güneş’in bir yıldız olup olmadığı sorusunu ise öğrencilerin %34’ü doğru cevaplarken,
%27’si soruya yanlış cevap vermiştir. En çok verilen yanlış cevap ise yıldızın ışığını kendi üretemediğidir.
Diğer bir çalışmada, 6. sınıf öğrencilerine evren, güneş, güneş sistemi, gezegen, uydu gibi kavramları anlama
düzeylerini belirleyecek kısa cevaplı açık uçlu sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır (Ekiz & Akbaş, 2005).
Çalışmada yıldızlarla ilgili kavramsal anlamaları belirlemek üzere “yıldız ile gezegen arasında ne fark vardır?”
ve “güneş bir yıldız mıdır?” soruları sorulmuştur. Çalışmanın sonucunda, “güneşten aldığı ışığı yansıtanlara
yıldız, yansıtmayanlara ise gezegen denir.”, “yıldız gökyüzünde, gezegen uzayda bulunur.”, “yıldız daha küçük,
gezegen ise daha büyüktür.”, “yıldız ile gezegen arasında fark yoktur ”, “Güneş bir yıldız değildir çünkü güneş
gündüzleri çıkar, yıldız ise akşamları çıkar” gibi yanlış anlama kategorisine giren cevaplar elde edilmiştir.
Frede’nin 2006 yılındaki çalışmasında ise 50 sınıf öğretmeni adayına Fransız ilköğretim programında yer alan ve
ileride öğretmeleri gerekecek astronomi konuları ile açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Bu sorulardan bir tanesinde
yıldız ve gezegen arasındaki farklar sorulmuştur. Bu soruya öğretmen adaylarının %64’ü yanlış cevap vermiştir.
Çalışmadan, öğretmen adaylarının yıldızların yaşam süreleri ile ilgili olarak “yıldız kısa ömürlüdür veya ölüdür”;
hareketleri ile ilgili olarak “yıldız sabit bir noktayken, gezegen dönerek hareket etmektedir”; oluşum süreçleri ile
ilgili olarak “yıldız ölü bir gezegendir, gezegen soğumuş eski bir yıldızdır, yıldız aydınlatılmamış bir
gezegendir”; ve kompozisyonları ile ilgili olarak ise “gezegenin atmosferi vardır” ve “yıldız ile gezegen arasında
fark yoktur” yanlış anlamalarını sergiledikleri gözlenmiştir.
Küçüközer, Bostan ve Işıldak (2010) çalışmalarında 78 ilköğretim matematik öğretmenliği 2. sınıf öğrencisine
seçmeli astronomi dersi vermiş ve 31 soruluk çoktan seçmeli bir anket kullanarak verdikleri eğitimin kavramsal
değişime etkisini araştırmışlardır. Uyguladıkları öntest-sontest sonuçlarını ilişkili örneklemler için t testi yaparak
karşılaştırmışlar ve anlamlı fark elde etmişlerdir. Ankette yer alan en sıcak yıldızların hangi renkte olduğu
sorusuna öntestte %58.9’u kırmızı derken, sontestte bu oran %16.7’ye düşmüştür. Güneş enerjisinin kaynağının
ne olduğu sorusuna da öntestte öğrencilerin %53.8’i fisyon tanımını kullanarak cevap vermişler, sonradan bu
oran %11.5’e düşmüştür.
Bir diğer çalışmada, İyibil ve Sağlam Arslan (2010) hazırladıkları açık uçlu sorular yardımı ile astronomi ile
ilgili herhangi bir ders almamış 56 fizik öğretmeni adayının yıldızın ne olduğu, nasıl parladığı, zamanla değişip
değişmediği ve yıldızların şekilsel özellikleri hakkındaki görüşlerini almışlardır. Çalışmanın bulgularından biri,
yıldızı, öğrencilerin %66’sının gök cismi, %11’inin gezegen ve %3’ünün göktaşı olarak tanımlamalarıdır. Bir
diğer çarpıcı sonuç ise öğrencilerin %41’inin yıldızın başka ışık kaynaklarından aldığı ışık nedeni ile
parladıklarını düşünmeleridir.
Bu çalışmalardan da görüldüğü üzere çeşitli grupların yıldız kavramını genel anlamda anlama seviyeleri
incelenmiş olmasına rağmen öğretmen adaylarının yıldızlar, yıldızların özellikleri ve evrimi kavramlarını
derinlemesine anlamalarını inceleyen bir çalışmaya rastlanmamış ve bu alanda bir çalışmaya ihtiyaç olduğu
görülmüştür. Bu çalışmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının yıldızlarla ilgili kavramları ders öncesinde ne
derecede anladıkları ve ders içi etkinliklerin öğrencilerin bu konuyu anlamalarını ne seviyede etkilediği
araştırılmıştır.
Amaç
Bu çalışma, astronomi dersinde yıldız konusu kapsamında yapılan etkinliklerin, fen bilgisi öğretmenliği
programına kayıtlı katılımcı öğretmen adaylarının kavramsal anlamalarına ve başarılarına etkilerini araştırmak
amacı ile yürütülmüştür.
Çalışma ile;
1- Yıldız konusu ile ilgili yapılan etkinliklerin öğrencilerin başarıları üzerine etkisi var mıdır?
2- Yıldız konusu ile ilgili yapılan etkinliklerin öğrencilerin kavramsal anlamalarına etkileri nelerdir?
sorularına yanıt aranmıştır.
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Çalışma Grubu
Çalışmanın katılımcıları, 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi fen
bilgisi öğretmenliği programında astronomi dersi alan 72 fen bilgisi öğretmenliği 4. sınıf öğrencisidir.
YÖNTEM
Araştırma kapsamında, fen bilgisi öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerine astronomi dersi verilmiştir. Astronomi
denilince ilk akla gelen konulardan biri olan yıldızlar ve özellikleri, astronomi derslerinde genellikle doğrudan
anlatımla işlenirken, bu çalışmada doğrudan anlatım, “yıldızların yaşamı ve ölümü” isimli bir belgeselin
izlettirilmesi, ilgili çalışma yaprakları ve sıralama görevleri etkinlikleri ile desteklenmiştir. Bu etkinlikler ile
öğrencilerin yıldızlar ile ilgili kavramları daha iyi anlamaları amaçlanmıştır. Örneğin çalışma yaprakları ile
yapılan bir aktivitede öğretmen adayları yıldızların H-R diagramlarını incelemişlerdir. H-R diagramı, yıldızların
ortalama yüzey sıcaklıkları ile ışınım güçleri arasındaki ilişkiyi gösteren grafiktir. Bu aktivitede öğretmen
adayları yıldızların rengini, ışınım gücünü ve yüzey sıcaklıklarını belirleyen faktörler ile bu özelliklerin
birbirleriyle olan ilişkilerini incelemişlerdir. Sıralama görevlerinde ise, öğretmen adaylarına yıldızlarla iligili bir
durum veya özellik için belirli sayıda resim veya grafik verilerek bu farklı durumları karşılaştırmaları yani
sıralamaları istenmiştir. Çalışmada bu etkinliklerin öğretmen adaylarının başarılarında ve kavramsal
anlamalarında değişiklik meydana getirip getirmediği ön test son test yaklaşımı ile incelenmiştir.
Veri Toplama Aracı
Öğrencilerin yıldızlar konusundaki kavramsal anlama düzeylerini ve alternatif kavramalarını belirlemek amacı
ile, orijinali Bailey, Johnson, Prather ve Slater (2012) tarafından geliştirilmiş “Star Properties Concept
Instrument-SPCI” ve Türkçe uyarlaması Oğuzhan Dinçer ve Çobanoğlu Aktan (2013) tarafından yapılmış olan
“Yıldız Özellikleri Kavram Envanteri (YÖKE)” kullanılmıştır. Uyarlanan envanter, 2 demografik ve 20 tane
bilgi içerikli olmak üzere toplam 22 maddeden oluşmaktadır. Bilgi içerikli maddeler, Bailey ve arkadaşları
tarafından önerilen üç bölüm altında incelenmiştir. Bu bölümler, yıldız oluşumu, nükleer füzyon ve yıldız
özellikleridir. Buna ek olarak yıldız özellikleri bölümü, araştırmacılar tarafından kendi içinde kütle-ömür ilişkisi,
renk-sıcaklık ilişkisi ve yıldız evrimi olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Buna göre 20 bilgi içerikli sorudan dört
tanesi yıldız oluşumu, beş tanesi füzyon, 11 tanesi de yıldız özellikleri ile ilgilidir. Yıldız özellikleri
kategorisinde 5 tane kütle-ömür ilişkisi, 3 tane renk-sıcaklık ilişkisi ve 3 tane yıldız evrimi sorusu yer
almaktadır.
Verilerin Analizi
Yıldız konusu ile ilgili yapılan etkinliklerin öğrencilerin başarıları üzerine etkisi olup olmadığını incelemek için
toplanan ön test ve son test verilerine, ilişkili örneklemler için t testi analizi yapılmıştır. Bu testin yanı sıra etki
büyüklüğü için eta kare hesaplanmıştır. Son olarak, yapılan etkinliklerin öğretmen adaylarının yıldız konusu ile
ilgili alt kavramları anlamalarını ne düzeyde etkilediğini detaylı incelemek amacıyla, öğrencilerin kavramlarla
ilgili doğru cevaplama yüzdeleri ön test ve son test için karşılaştırılmıştır.
BULGULAR
Toplanan ön test ve son test verilerine yapılan ilişkili örneklemler için t testi analizi sonucuna göre (bkz Tablo 1)
astronomi dersinde yapılan etkinliklerden sonra öğrencilerin başarılarında anlamlı bir artış olduğu görülmüştür
[t(71)=20.72, p<.05]. Öğrencilerin ders öncesi kavram testinden elde ettikleri puanların ortalaması
iken, ders sonrası bu ortalamanın
’e çıktığı görülmektedir. Bu bulgu, astronomi dersinde
yapılan etkinliklerin, öğrencilerin başarısını arttırmada önemli derecede etkili olduğuna işaret etmektedir.
Cohen'in d’ si, iki testin ortalamalarının birbirlerinden kaç standart sapma uzaklıkta olduğunu veya
farklılaştıklarının ölçüsüdür. Etki büyüklüğünün değerleri 0,2 için küçük, 0,5 için orta, 0,8 ve üzeri için büyük
etki olduğunu belirtir. Buna göre bu çalışmada hesaplanan 2,44 Cohen'in(1988) belirttiği değerlere göre büyük
etki büyüklüğünü göstermektedir. Başka bir deyişle ön test ve son test puanları arasında büyük bir farklılaşma
vardır.
Tablo 1 Öntest ve Sontest Ortalama Puanlarının t-Testi Sonuçları
N

S

sd

t

71

20.72

Öntest

72

5,22

2,06

Sontest

72

12,53

2,78
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p
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Aşağıdaki bulgular YÖKE’de yapılan gruplama neticesinde, yıldız oluşumu, nükleer füzyon ve yıldız özellikleri
ana başlıklarında incelenecektir. Bu başlıklar altındaki sorulara öğrencilerin verdiği cevaplar ve kaydettikleri
ilerleme açıklanacaktır.
Yıldız Oluşumu
Yıldız oluşumu kategorisinde, bir yıldız oluşurken en çok içerdiği gazdan, yıldız oluşumundaki etkili kuvvete,
yeni oluşmuş yıldızın adına ve yıldızların hayatlarına ne olarak başladıklarına dair sorular yer almaktadır. Öntest
sonuçlarına göre öğrencilerin %36’sı yeni oluşmuş bir yıldızın içeriğinde en çok hidrojen bulunduğunu
düşünürken, bu oran sontestte %100’e çıkmıştır. Astronomi dersinden önce öğrencilerin %47’si bir yıldızın
oluşumundaki en etkili kuvvet olarak nükleer füzyonu ve %43’ü kütle çekimini görürken, dersi aldıktan sonra
nükleer füzyon cevabını verenler %29’a düşmüş, kütle çekimi diyenlerin oranı ise %68’e çıkmıştır. Öntestte
öğrencilerin %50’si yeni oluşmakta olan yıldıza ne ad verilir sorusuna bulutsu cevabını verirken, %19’u doğru
cevap olan önyıldız (protostar) demiştir. Sontestte ise bulutsu diyenlerin oranı %51 olurken, önyıldız diyenlerin
oranı ise %47’ye yükselmiştir. Yıldızların hayatlarına gaz ve toz bulutu olarak başladığını başlangıçta bilenlerin
oranı %75 iken, sontestte oran %98’e yükselmiştir.
Füzyon
Füzyonla ilgili sorularda, enerji üretiminin nerede olduğu, yıldızların kütle çekimi etkisi ile neden içlerine
çökmedikleri, güneşin enerjisini nasıl ürettiği, yıldızların ışık kaynağının ve en önemlisi yıldızın ne olduğu
sorgulanmaktadır. Öğrenciler başlangıçta, yıldızın ömrünün büyük bir bölümünde çekirdeğinde enerji
üretildiğini %58 oranında bilirken, sontestte bu oran %79’a çıkmıştır. Yıldızların kütle çekimi altında içe
çökmeme nedenini doğru bilenlerin oranı ise %42’den %60’a çıkmıştır. Ancak dersten sonra bile %18 oranında
öğrencinin yıldızın merkezinden dışarı doğru hareket eden maddelerin, %13 oranında öğrencinin ise bu
maddelerin oluşturduğu kuvvetin kütleçekimini dengelediğini düşündüğü görülmüştür. Kavram testinde
öğrencilerin güneşin dünyamızı ısıtan enerjiyi nasıl ürettiği sorusunun doğru cevabı füzyonun tanımını
içermektedir. Bu tanımı doğru olarak yapanların oranı başlangıçta %11 iken, ders sonunda %25’e çıkmıştır.
Dersten önce güneşin çekirdeğindeki radyoaktif atomların bozunup enerji ortaya çıkardığı cevabını %61 öğrenci
vermiş, dersten sonra bu oran %38’e düşmüştür. Yıldız nedir sorusuna yine öğrencilerden füzyon tanımını
kullanarak cevap vermeleri beklenmiştir. %12 oranındaki öğrenci öntestte bu soruya doğru cevap verirken,
sontestte bu oran %44’ çıkmıştır. Bu da dersten sonra öğrencilerin %44’ünün yıldızın tanımını füzyon
tanımından yola çıkarak doğru yapabildiklerini göstermektedir. Ders öncesi, %37 oranında öğrenci yıldızı
fisyondan yararlanarak tanımlarken, %28 oranında öğrenci yıldız başka kaynaklardan aldığı ışığı yansıtır
demiştir. Yıldızların ışık kaynağının ne olduğu sorusuna ise ders öncesi %32 öğrenci güneş ışığının yansıması
derken, %32’si yıldızların içindeki nükleer reaksiyonlar doğru cevabını vermiştir. Dersten sonra ise bu oranın
%47’ye yükseldiği görülmüştür.
Yıldız Özellikleri
Kütle Ömür İlişkisi
Yıldız özellikleri kategorisinin alt bölümlerinden biri olan kütle-ömür ilişki sorularında bir yıldızın yaşam
zamanı ile kütlenin arasında ne tür bir ilişki olduğu sorgulanmaktadır. Bu sorulardan birincisinde, kütlesi verilen
iki yıldızın ömürlerinin karşılaştırılması istenmektedir. Öntestte verilen cevaplara bakıldığında, öğrencilerin
%31’inin yıldızların yaşam sürelerinin kütleye bağlı olmadığını ve tüm yıldızların yakıtlarını aynı zamanda
bitireceklerini düşündükleri görülmektedir. Bu soruya tam olarak doğru cevap verenlerin oranı derste yapılan
etkinliklerden sonra %28’den %31’e çıkmıştır. Dersten sonra öğrencilerin yarısı yıldızların ömürlerinin kütle ile
ters orantılı olduğunu düşünmüşler, ancak ömrün kütlenin karesi ile ters orantılı olduğunu gösteren formülü
bilemediklerinden soruya yanlış cevap vermişlerdir. Kütle-ömür ilişkisini irdeleyen diğer bir soruda da
yıldızların ömürleri verilmiş ve kütlelerin karşılaştırılması istenmiştir. Bu soru ile ilgili olarak öğrencilerin
%43’ü yeterli bilginin verilmediğini düşünürken, %35’i ömrü uzun olan yıldızın daha kütleli olduğunu
düşünmüştür. Etkinliklerden sonra öğrencilerin büyük bir kısmının (%81) ömürle kütleyi doğru olarak
ilişkilendirdiği, yani uzun yaşayan yıldızların kütlelerinin daha az olduklarını öğrendikleri görülmüştür. Yıldızın
ömrünün kütlesi ile kıyaslandığı diğer bir soruda ise, başlangıçta öğrencilerin %64’ü kütlesi büyük olan
yıldızların daha uzun yaşadığını düşünürken, dersten sonra %79’u doğru cevabı vermişlerdir. Dersten önce
öğrencilerin %51’i yıldızın geleceğini belirleyen parametre olarak kimyasal bileşimini görürken, ders sonrası
%72’si kütlesi cevabını vermiştir.
Renk Sıcaklık İlişkisi
Renk ve sıcaklık ilişkisi üzerine kurgulanmış sorularda yıldızların sıcaklıklarına göre renklerinin nasıl değiştiği
sorgulanmaktadır. En sıcak yıldızların renginin mavi olduğunu dersten önce öğrencilerin yalnızca %18’i
düşünürken, sonradan bu oran %96’ya çıkmıştır. Başlangıçta öğrencilerin %44’ünün en sıcak yıldızların kırmızı
olduğunu düşündükleri görülmüştür. Yıldızları sıcaktan soğuğa renklerine göre sıralamalarının gerektiği diğer
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bir soruda ise, başlangıçta doğru cevap verenlerin oranı %10 iken, ders sonrası bu oran %80’e çıkmıştır. Yine bu
soruda da %49 oranında öğrencinin başlangıçta en sıcak yıldızların kırmızı olduğunu düşündükleri
görülmektedir. Yıldızların fazla enerji yaymalarının sebebini hem renk hem de kütle ile ilişkilendirmeleri
gereken diğer bir soruda ise öğrenci ortalaması başlangıçta %29 iken bu oran ders sonunda %71’e çıkmıştır.
Yıldız Evrimi
Ölçme aracının yıldız evrimi ile ilgili soruları ile farklı gök cisimlerinin ışınım gücü, parlaklığı ve sıcaklıklarının
karşılaştırılabilmesi amaçlanmaktadır. Bu sorularda öğrencilere farklı gök cisimleri verilerek yüzey sıcaklığı ve
ışınım gücü en yüksek olanları belirlemeleri istenmiştir. Öğrencilerin %40’ından fazlasının öntestte seçenekler
arasında en tanıdık gelen cevap olan Güneş’e yöneldikleri görülmektedir.
Aşağıda farklı konu grupları için katılımcıların ön ve sontest ortalama puan ve yüzdelerine dair tablo (Tablo 2)
ile buna ilişkin sütun grafiği (Grafik 1) sunulmaktadır. Tablo ve grafikten de görüleceği gibi ön test ve son test
arasındaki en büyük fark Renk-Sıcaklık ilişkisinde gerçekleşirken, en düşük fark füzyonda gözlenmiştir.
Tablo 2 Konu Grupları için Katılımcıların Öntest-Sontest Ortalama Puanları ve Yüzdeleri
Son

Yüzde on

Yüzde son

Y. oluşumu

1.74

3.14

%43.5

%78.5

Füzyon

1.56

2.56

%31.2

%51.2

Kütle-Ömür

0.65

2.86

%13

%57.2

Renk-Sıcaklık

0.57

2.46

%19

%82

Y. Evrimi

0.71

1.51

%23.7

%50.3

Doğru cevap yüzdeleri

Ön

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Öntest
Sontest

Grafik 1 Öğretmen Adaylarının Yıldız ile İlgili Alt Kavramları Öntest ve Sontest’te Doğru Cevaplama Yüzdeleri
TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Bu çalışmada fen bilgisi öğretmenliği öğretmen adaylarının astronomi dersi aldıktan sonra yıldızlar ile ilgili
anlama seviyelerinin değişip değişmediği ve hangi konularda ne ölçüde değiştiği araştırılmıştır. Uygulanan
envanter yardımı ile ön-test ve son-test sonuçları t-testi ile karşılaştırıldığında öğretmen adaylarının yıldızlar
konusuna yönelik başarılarında ve kavramsal anlamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür. Bu da astronomi dersinde yıldız konusunda uygulanan etkinliklerin yıldız konusunun
anlaşılmasında önemli bir etkisinin olduğunun bir göstergesidir. Bu bulgu, alan yazında yer alan çeşitli
çalışmalarla da örtüşmektedir (Agan, 2004; Küçüközer, Bostan, & Işıldak, 2010).
Çalışmada dikkat çekici yanlış anlamalardan biri öğretmen adaylarının %30’unun öntestte yıldız için güneşten
aldığı ışığı yansıtır demeleridir ki, bu da Kurnaz ve Değermenci’nin (2011) 7-11. sınıf öğrencileri ile yaptığı ve
Küçüközer’in (2007) fen bilgisi öğretmen adayları ile yaptığı çalışmalarından elde ettikleri sonuçlarla uyum
göstermektedir. Bu durum, ileride derslerinde astronomi ile ilgili konuları öğretecek olan üniversite 4. sınıf fen
bilgisi öğrencilerinde bile aynı yanılgının devam ettiğini göstermektedir. Çalışmada görülen diğer bir yanılgı da
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öğretmen adaylarının kırmızı yıldızları en sıcak yıldızlar olarak tanımlamalarıdır. Bu sonuç da Küçüközer,
Bostan ve Işıldak’ın (2010) yine aynı yanılgıya ait çalışmalarında elde ettikleri sonuçla paralellik göstermektedir.
Sorular gruplanarak incelendiğinde, öğrencilerdeki gelişimin en fazla renk-sıcaklık arasındaki ilişkide, en az ise
füzyonda gerçekleştiği görülmektedir. Agan’ın (2004) çalışmasında astronomi dersinin özellikle öğrencilerin
yıldızlardaki enerji üretim süreci olan füzyonu anlamalarına yardımcı olduğu görülürken, bu çalışmada ise
öğretmen adaylarının füzyon konusunda az gelişim göstermeleri dikkat çekicidir. Bunun nedeni, çalışmada
yapılan sıralama görevi ve çalışma yaprağı etkinliklerinin daha çok karşılaştırma yapma becerisi kazandırmaya
yönelik olması olarak düşünülebilir.
Çalışmanın öntest sonuçlarına bakıldığında, öğretmen adaylarının yıldızlar hakkında genel kültür sayılabilecek
düzeyde bile bilgi sahibi olmadıkları görülmektedir. Bu noktada, liselerde seçmeli olarak okutulan astronomi
dersinin zorunlu hale getirilmesi çözüm olarak önerilmektedir.
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MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA DERSLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ
PROGRAMLI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ
EFFICIENCY OF COMPUTER SUPPORTED TEACHING METHOD IN
MUSİCAL AUDINCE READING WRITING CLASSES
Eda Nazlımoğlu

Özet
Bu araştırmada mesleki müzik eğitiminin önemli alan derslerinden biri olan Müziksel İşitme Okuma Yazma
(MİOY) derslerinde geleneksel öğretim yöntemi ile bilgisayar destekli programlı öğretim yönteminin etkililiğinin bilgi
düzeyi açısından karşılaştırılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda araştırma ön test-son test kontrol gruplu, eşleştirilmiş
seçkisiz desene sahip deneysel modelde gerçekleştirilmiştir. Araştırma için 2013-2014 eğitim öğretim yılında Bolu ili
Güzel Sanatlar Lisesi’nde okumakta olan 9. sınıf öğrencileri ile çalışma grubu oluşturulmuştur. Yansız atama yöntemiyle
iki gruba ayrılan öğrencilerle, 11 hafta süreyle kontrol grubu ile geleneksel öğretim yöntemleri ve deney grubu ile
araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Bilgisayar Destekli Programlı Öğretim Materyali’ (öğretim yazılımı) ile öğretim süreci
sürdürülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ‘MİOY dersine yönelik başarı
testi’ kullanılmış ve her iki grubun ön test - son test ve kalıcılık testi puanları arasındaki farklar incelenmiştir. Araştırma
sonucunda ‘Bilgisayar Destekli Programlı Öğretim Materyali’ ile eğitim gören deney grubu öğrencilerinde ulaşılan
öğrenme ve kalıcılık düzeylerinin kontrol grubu öğrencilerinin öğrenme ve kalıcılık düzeylerine göre çok daha yüksek
olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Müziksel işitme okuma yazma, bilgisayar destekli öğretim, programlı öğretim, eğitim teknolojisi,
öğretim yazılımı
Abstract
In this research, it is aimed to compare the efficiency of traditional teaching method and computer supported
teaching method in terms of level of knowledge for Musical Audince Reading and Writing (MARW) classes which is an
important major course in professional music education. In this direction, research was conducted on an experimental
model with pre test- final test control group which has random pattern. For the research, a study group is has been formed
from the students who study in 9th grade at Bolu Fine Arts High School in the academic year of 2013-2014. With the
students who were separated into two groups with neutral assigning method, 11 week long teaching period was held by
applying traditional method with the control group and "Teaching Material with Computer Supported Program" (teaching
software) with the experiment group. In the research, 'Success test for MARW' which was developed by the research was
used as the data collecting tool and the differences between the pretest- final test and permanence test scores of both groups
was examined. As a result, the conclusions that the learning and permanency levels reached with the experiment group
students who were educated with "Teaching Material with Computer Supported Program" are much higher compared to the
learning and permanency levels of the control group students, were reached.
Keywords : Musical audince reading writing, computer supported teaching, programmed teaching, education technology,
teaching software

1.

GİRİŞ

“Eğitim ve teknoloji, insanoğlunun yetiştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Her ikisinin de temel
amacı kişilerin gelişimine etkili olarak katkı sağlamaktır. Sağlanan bu katkı, daha çok etkili ve kalıcı
öğrenmelerin oluşmasında yoğunlaşmaktadır. Eğitimciler, her iki kavramı sürekli olarak öğrenme öğretme
ortamlarında yapılan faaliyetlerde kullanmaktadır. Teknolojinin sağladığı yararlardan en önemlisi öğrencilerin
öğrenme faaliyetlerini isteyerek sürdürmeleridir. Teknoloji ve eğitim kendi başlarına birer bilim dalı olup apayrı
kuramları ve teknikleri bulunmasına rağmen öğrenme ve öğretme ortamlarında kaliteyi artırmak için birlikte
kullanılmaktadırlar. Bu kullanım yeni bir disiplini yani eğitim teknolojisini ortaya çıkarmıştır” (İşman, 2003).
“Eğitim teknolojisi eğitimle ilgili kuramların öğretmen ve özellikle de eğitim etkinliklerinin merkezinde
yer alan hedef kitleyi oluşturan öğrenci açısından en etken ve verimli uygulamalara dönüştürülebilmesi için
kuramsal esaslar, hedef, öğrenci, insan gücü, ortam, yöntem-teknik, öğrenme durumları ve değerlendirme gibi
öğelerden oluşturulmuş uygulamalı bir bilim dalıdır. Yani eğitim uygulamalarına bilimsel, sistematik, bütüncül
bir yaklaşımdır” (Uşun, 2004: 6).
Çağımızın bilgiye en hızlı ve en verimli yoldan ulaşma dönemi olması dolayısıyla eğitimde teknolojinin
kullanımı tartışılamaz bir gerçeklik ve gerekliliktir. Eğitim-öğretim süreçlerinde kullanılan teknolojik gereçlerin
en önemli ve işlevsel olanlarından biri de bilgisayarlardır. Bilgisayarların öğretim sürecinde kullanılması
öğretmenlere internet ortamı desteğiyle ciddi bir bilgi kaynağı sunmakla birlikte, dijital ortamda kullanılabilecek
öğretim yazılımları aracılığıyla etkileşimli bir öğretme-öğrenme ortamı oluşturma, öğrencilerin öğrenme
hızlarına uygun çalışabilmelerine fırsat ve istedikleri sıklıkta tekrara olanak sağlama, sınıf ortamında
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oluşabilecek öğrenci çekincelerini engelleme, gerektiğinde pekiştireç ve dönüt verebilme, görsel ve işitsel
anlamda oldukça zengin imkânlar sunabilme gibi sıralanabilecek pek çok avantajlar da sağlamaktadır.
Bilgisayar destekli öğretimin özelliklerinden biri olan bireyselleştirilmiş öğretim kavramı ise şöyle
tanımlanabilir. “Bireyselleştirilmiş öğretim, farklı yollarda ve hızda öğrenen ve okula farklı bilgiler ve yetenekler
---------------------------------------Öğr. Gör. Eda Nazlımoğlu, Düzce Üniversitesi, edanazlimoglu@gmail.com
getiren öğrencilerin bireysel farklılıklarını desteklemek için geliştirilmiş bir öğretim yaklaşımıdır”
(Saban, 2005: 273).
Günümüzde öğretim süreçlerinde kullanılmakta olan pek çok öğretim yönteminden biri olan programlı
öğretim yöntemi ise psikolog Skinner’in pekiştirme ilkeleri esas alınarak oluşturulmuş bir öğretim tekniğidir.
Temelde öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesi gibi amaçlara sahiptir.
“Programlı öğretim, öğrenciyi öğrenme konusuna uyararak, davranışların analizini, içeriğin küçük
adımlar ilkesine göre düzenlenmesini, kısa aralıklarla değerlendirilmesini ve anında düzeltilmesini kapsayan bir
uygulamadır” (Karaağaçlı, 2005: 340).
Programlı öğretim ve bilgisayar destekli öğretim yöntemleri birbiriyle iç içe, birbirine destek olan iki
öğretim yöntemidir. Eğitim ortamının vazgeçilmez unsuru program ve teknoloji aracı olan bilgisayarların birlikte
kullanıldığı alanlardan biri de müzik eğitimi alanıdır.
“Bilgisayar destekli müzik eğitimi hem işitsel, hem de görsel öğeler içerdiği için öğrencilerin daha etkili
ve kalıcı öğrenmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca müzik derslerinde teknolojiden faydalanılması sonucu
öğrencilerin motivasyonlarının arttığı, daha etkili ve kalıcı öğrenme gerçekleştiği belirlenmiştir” (Wai-chung,
2004; Rudolph vd., 2005).
“Öğretim yazılımları kullanmanın en büyük avantajı, öğrencilerin kavramları kendi kendine ve öğrenme
hızlarına göre öğrenmelerine olanak sağlamasıdır” (Kasap, 2004). “Örneğin yazılım öğrenciye müzikle ilgili bir
kavramı öğretebilir. Ardından öğrencinin kavramı anlayıp anlamadığını ölçen sorular sorabilir. Verilen cevaplara
göre yazılım öğrencinin performansını ortaya koyabilir. Bu şekilde öğrenci konuyu anlayıp anlamadığını
anlayabilir” (Perkmen, Tezci, 2011:125).
Araştırmanın gerçekleştirildiği Bolu Güzel Sanatlar Lisesi (GSL) orta öğretim düzeyinde mesleki müzik
eğitimi veren önemli kurumlarımız arasındadır. GSL’ler üniversitelerin müzik bölümlerine mesleki donanıma
sahip öğrenciler yetiştirmektedir.
Mesleki müzik eğitimi verilen GSL’lerin en önemli alan derslerinden biri de Müziksel İşitme Okuma
Yazma (MİOY) dersidir. Bu ders her sınıf düzeyinde zorunlu olarak verilen, alan dersleri arasında en yüksek
haftalık ders süresine sahip ve alanın diğer derslerine kılavuzluk edecek nitelikte bir derstir. MİOY dersi, müzik
alanına ilişkin temel müzik terim ve bilgilerini kazandırmanın yanı sıra, müziksel işitme-algılamayı, müziksel
okumayı, müziksel yazmayı, müziksel düşünmeyi (tasarlama), müziksel yaratmayı ve çözümlemeyi geliştirmeyi
de amaçlar.
Bu araştırmada amaç GSL’lerde okutulmakta olan MİOY derslerinde çağın gereklerine uygun öğretim
yöntemlerinin kullanılması fikrinden yola çıkılarak ‘bilgisayar destekli programlı öğretim’ yönteminin MİOY
dersi kazanımlarına ulaşma sürecinde bir öğretim yöntemi olarak etkili olup olmadığını belirleyerek bu derse
yönelik öğrenci başarısının artırılmasına katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda araştırmanın problem cümlesi ve alt
problemleri şu şekilde oluşturulmuştur.
Güzel Sanatlar Liseleri Müziksel İşitme Okuma Yazma derslerinde bilgisayar destekli programlı
öğretim ve geleneksel öğretim yöntemine göre eğitim gören öğrencilerin öğrenme düzeyleri arasında MİOY
dersi bilgi düzeyi kazanımları açısından anlamlı bir farklılık var mıdır?
Alt Problemler
1.
Güzel Sanatlar Liseleri Müziksel İşitme Okuma Yazma derslerinde bilgisayar destekli
programlı öğretim yöntemi ile eğitim gören deney grubu ve geleneksel öğretim yöntemi ile eğitim gören kontrol
grubu öğrencilerinin MİOY dersi bilgi düzeyi kazanımları açısından ön test puanları arasında anlamlı bir
farklılık var mıdır?
2.
Güzel Sanatlar Liseleri Müziksel İşitme Okuma Yazma derslerinde bilgisayar destekli
programlı öğretim yöntemi ile eğitim gören deney grubu öğrencilerinin MİOY dersi bilgi düzeyi kazanımları
açısından ön test, son test, kalıcılık testi puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
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3.
Güzel Sanatlar Liseleri Müziksel İşitme Okuma Yazma derslerinde geleneksel öğretim yöntemi
ile eğitim gören kontrol grubu öğrencilerinin MİOY dersi bilgi düzeyi kazanımları açısından ön test, son test,
kalıcılık testi puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
4.
Güzel Sanatlar Liseleri Müziksel İşitme Okuma Yazma derslerinde bilgisayar destekli
programlı öğretim yöntemi ile eğitim gören deney grubu ve geleneksel öğretim yöntemi ile eğitim gören kontrol
grubu öğrencilerinin MİOY dersi bilgi düzeyi kazanımları açısından son test puanları arasında anlamlı bir
farklılık var mıdır?
5.
Güzel Sanatlar Liseleri Müziksel İşitme Okuma Yazma derslerinde bilgisayar destekli
programlı öğretim yöntemi ile eğitim gören deney grubu ve geleneksel öğretim yöntemi ile eğitim gören kontrol
grubu öğrencilerinin MİOY dersi bilgi düzeyi kazanımları açısından kalıcılık testi puanları arasında anlamlı bir
farklılık var mıdır?
2.

YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli – Deseni
Araştırma ön test-son test kontrol gruplu, eşleştirilmiş seçkisiz desene sahip deneysel modelde bir
çalışma olarak 2013-2014 eğitim öğretim yılı 1. döneminde Bolu ili Güzel Sanatlar Lisesinde okumakta olan
müzik bölümü 9. sınıf öğrencileri (toplam 18 öğrenci) ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın çalışma grubu olan 18 öğrenci iki eşit gruba (A-B grupları) yansız atama (seçkisiz)
yöntemiyle ayrılmış ve bu gruplara araştırmacı tarafından geliştirilen ‘MİOY dersine yönelik başarı testi’ ön test
olarak uygulanmıştır. Mann-Whitney U testi ile gerçekleştirilen ön test sonucu analizlerine göre A ve B
gruplarının başarı testi puanları arasında manidar bir fark olmadığı görüldüğünden iki grup birbirine denk
sayılmış ve kura çekimi yöntemiyle deney ve kontrol grupları belirlenerek, A grubu deney, B grubu kontrol
grubu olarak atanmıştır.
Deney ve kontrol gruplarının belirlenmesinin ardından 11 hafta süreyle kontrol grubu ile sınıf
ortamında geleneksel öğretim yöntemi ve deney grubu ile bilgisayar laboratuvarı ortamında bilgisayar destekli
programlı öğretim yöntemi aracılığıyla öğretim süreci geçirilmiştir. Deney grubu öğrencileri çalışmalarını
bireysel olarak sürdürmüşlerdir. Eğitim sürecinin bitiminde her iki gruptaki öğrencilere ‘MİOY dersine yönelik
başarı testi’ son test ve 7 hafta sonrasında da kalıcılık testi olarak uygulanmıştır.
2.2.Veri Toplama Araçları
Araştırmada öncelikle tarama yöntemi kullanılarak alan-konu ile ilgili gerçekleştirilen bilimsel
çalışmalar incelenmiştir. Sonrasında Müziksel İşitme Okuma Yazma dersi 9. sınıf 1. dönem düzeyine yönelik
olarak öğrencilere kazandırılacak bilgi düzeyindeki kazanımlar öğretim programı üzerinde incelenmiş, bu
aşamada alan uzmanları ve ilgili ders öğretmeni ile görüşmeler gerçekleştirilerek araştırma kapsamına alınacak
toplam 14 kazanım belirlenmiştir.
Tablo 1: Araştırma Kapsamında Yer Alan Kazanımlar
Müzik Yazmak İçin
Kullanılan İşaretler
Ünitesi Kazanımları
Müzik İşaret
ve Terimleri
Öğrenme
Alanı

Tonal
ve
Makamsal
Müzik
Öğrenme
Alanı

Sus
Ünitesi

Ölçü
Ünitesi
Kazanımları

1.Birlik,
ikilik,
dörtlük,
sekizlik, onaltılık, otuz ikilik
nota ve sus değerlerini
biçimsel olarak gösterir.
2.Eserde
uzatma
bağını
gösterir.
3.Uzatma noktasının nota ve
sus süresine etkisini açıklar.
Tonal Müzik Ünitesi Kazanımları

1.Müzikte
ölçünün yeri ve
önemini açıklar.
2.Doğal (basit)
ölçüleri tanır.

Temel
Nota
Değerleri
Kazanımları

ve

1.Müzik
yazısında
kullanılan
temel
işaretleri tanır.
2.Yazılı bir eser
üzerindeki temel
işaretleri gösterir.

Dizi ve Aralık Ünitesi Kazanımları
1.Diyatonik ve kromatik dizileri görsel
olarak tanır.
2.Belirtilen dizilerdeki sesler arasındaki
ilişkiyi görsel olarak ayırt eder.
3.Yatay ve dikey aralıkların oluşumunu
açıklar.
4.Küçük ikili, büyük ikili, küçük üçlü, büyük
üçlü aralıklarının kuruluş yapısını yatay ve
dikey olarak tanır.

1.Müzikte tonalite kavramını açıklar.
2. Majör dizi kalıbını tanır.
3. Do majör dizisinin oluşumunu açıklar.

Belirlenmiş olan bilgi düzeyindeki kazanımların ölçülebilmesi için araştırmacı tarafından ölçme aracı
olarak “MİOY Dersine Yönelik Başarı Testi” ve araştırma sürecinde ilgili kazanımlara yönelik olarak deney
grubu ile uygulanmak üzere “Bilgisayar Destekli Programlı Öğretim Materyali” geliştirilmiştir.
MİOY Dersine Yönelik Başarı Testi 7 uzmanın görüşleri doğrultusunda revize edilmiş ve 67 soruluk
“MİOY Dersine Yönelik Başarı Testi” başlığıyla test formatı haline dönüştürülerek Bolu, İzmir Işılay Saygın,
Çankırı Selahattin İnal, Düzce ve Ereğli Erdemir Güzel Sanatlar Liselerinde 10. ve 11. sınıf düzeylerinde
öğrenim görmekte olan toplam 166 öğrenci ile deneme uygulaması gerçekleştirilmiştir.
978
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Deneme uygulaması sonucunda elde edilen verilerin test ve madde analizleri MS Excel ve ITEMAN
paket programları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nihai teste alınacak maddelerin belirlenebilmesi için madde
güçlük indeksleri ve madde ayırıcılık gücü indeksleri (maddeler ve dolayısıyla da test kolay olduğu için çift serili
korelasyon) hesaplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre madde güçlükleri 0,66 ile 0,99 arasında değişmektedir.
Maddelerin ayırt edicilik gücü indeksleri (çift serili korelasyon katsayıları) -0,09 ile 1 arasında değişmektedir.
Madde geçerliği anlamına gelen çift serili korelasyonu (madde ayırıcılık güçleri) 0,30 değerinin altında olan 5, 9,
38, 40, 45 ve 46 numaralı soruların testten çıkarılmasına karar verilmiştir. Ayırıcılığı 0,30’dan küçük maddeler
çıkarıldıktan sonra elde edilen nihai forma ait maddelerin güçlük indeksleri 0,66 ile 0,99; madde ayırıcılık
güçleri ise 0,32 ile 1 arasında hesaplanmıştır.
Tablo 2. Deneme testi ve nihai test için hesaplanan istatistikler
Test
İstatistikleri
Deneme
Nihai

Madde
Sayısı
(K)
67
61

Cevaplayıcı
sayısı (N)

Ortalama

Medyan

Varyans

Standart
sapma

Çarpıklık

Basıklık

Minimum

Maksimum

KR20

166
166

61,975
56,608

64
60

28,983
28,021

5,384
5,294

-1,930
-1,980

4
4,041

40
35

67
61

0,863
0,877

Testin
ortalama
Güçlüğü
0,925
0,928

Ortalama
NÇ
korelasyonu
0,671
0,733

Tablo 2 incelendiğinde deneme formunun öğrencilere kolay geldiği hem ortalamadan hem de ortalama
güçlük değerinden anlaşılmaktadır. Dolayısıyla testi alan öğrencilerin çok başarılı olduğu söylenebilir. Bu durum
dağılımın sola çarpık olmasıyla da doğrulanmaktadır. Buna karşılık varyans ve standart sapmanın küçük bir
değer almasından ve basıklık katsayısının pozitif yüksek bir değer olmasından grubun homojen bir dağılıma
sahip olduğu anlaşılmaktadır. Test maddelerinin ortalama ayırıcılık gücü indeksleri oldukça yüksektir ve bu test
maddelerinin ve dolayısıyla da testin yüksek ayırıcılığa sahip olduğunun bir kanıtı olarak değerlendirilebilir. Son
olarak deneme formu için hesaplanan KR-20 güvenirlik indeksi testin güvenirliğinin ve iç tutarlığının yeterince
yüksek olduğunu göstermektedir. Diğer yandan ayırıcılık güçleri 0,30 değerinin altında olan altı madde atıldıktan
sonra geriye kalan 61 madde (nihai test) için hesaplanan istatistikler incelendiğinde deneme formuna çok
benzediği, ayırıcı olmayan maddelerin atılmasıyla güvenirliğin ve ortalama ayırıcılığın küçük de olsa yükseldiği
görülmektedir.
Araştırmada deney grubu ile kullanılan öğretim materyali ilgili literatür taramasının ardından
belirlenmiş olan 14 kazanımı kapsayacak şekilde tasarlanmış, içeriği alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda
düzenlenmiş ve Adobe Flash CS6 programı ile hazırlanmıştır. Yazılım son şeklini aldıktan sonra tekrar alan
uzmanlarının ve Düzce Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü 9. sınıfına yeni başlamakta olan (araştırmanın
denekleri ile aynı düzeyde) 5 öğrencinin görüşlerine sunulmuş, uygulama için yeterince kapsamlı, eğitici yönü
uygun ve anlaşılır olduğu gibi dönütler alınmasıyla çalışma için son hali verilmiştir.
2.3.Verilerin Analizi ve Geçerlik-Güvenirlik
Verilerin analizinde deney ve kontrol grubundaki birey sayısı 9’ar kişi olduğundan parametrik olmayan
testlerden yararlanılmıştır. Bu çerçevede birinci, dördüncü ve beşinci alt problemin çözümü için bağımsız
grupların ortancalarını karşılaştırma amacıyla Mann-Whitney U testi, ikinci ve üçüncü alt problemin çözümü
için eşleştirilmiş grupların ikiden çok ölçümünü karşılaştırma amacıyla Friedman testi kullanılmıştır. Friedman
testi sonuçları istatistiksel olarak manidar bulunduğunda hangi ölçümler için fark olduğunu belirlemek amacıyla
Wilcoxon testi kullanılmıştır.
3.

BULGULAR

Tablo 3. Deney ve kontrol grupları öğrencilerinin ön test, son test ve kalıcılık testine ilişkin betimsel
istatistikler
Ölçümler

Ön test

İstatistikler
Ortalama
Ortanca
Standart
Sapma
Minimum
Maksimum
Ranj
Çarpıklık
Basıklık

Kontrol
11,89
10

Deney
12,89
13

Ölçümler

4,99
6
21
15
0,82
-0,16

3,92
6
20
14
0,09
1,09

Son test

İstatistikler
Ortalama
Ortanca
Standart
Sapma
Minimum
Maksimum
Ranj
Çarpıklık
Basıklık

979

Kontrol
41,89
40

Deney
55,22
56

Ölçümler

7,70
30
53
23
0,00
-1,05

4,18
48
60
12
-0,52
-0,98

Kalıcılık
testi

İstatistikler
Ortalama
Ortanca
Standart
Sapma
Minimum
Maksimum
Ranj
Çarpıklık
Basıklık

Kontrol
46,11
46

Deney
56,11
57

7,17
35
58
23
0,21
-0,37

2,62
52
60
8
-0,32
-0,85
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Tablo 3 incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının ön test puanlarına ilişkin betimsel istatistiklerin
ortalama, ortanca, maksimum, minimum ve ranj değerleri bakımından yakın olduğu, buna karşılık deney
grubunun puanlarının daha basık ancak kontrol grubunun puanlarının daha sağa çarpık olduğu görülmektedir.
Deney ve kontrol gruplarının son test puanlarına ilişkin istatistikler incelendiğinde deney grubunun
ortalama ve ortancasının kontrol grubunun ortalama ve ortancasından görece daha büyük değer aldığı
görünmektedir. Her iki grubun son test puanları da basıklaşmış yani gruplar heterojen bir görünüm sergilemiştir.
Deney ve kontrol gruplarının kalıcılık testi puanlarına ilişkin istatistikleri incelendiğinde son test
puanlarındaki duruma benzer şekilde deney grubunun ortalama ve ortancasının görece daha yükseldiği
görülmektedir. Ancak son test puanlarından farklı olarak deney ve kontrol gruplarının kalıcılık testi puanlarında
çarpıklık ve basıklık değerleri ön plana fazla çıkmamaktadır. Deney ve kontrol gruplarının hem kendi içlerinde
hem de kendi aralarında ön test, son test ve kalıcılık testi istatistiklerinde gözlenen bu farklılıkların istatistiksel
olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için alt problemlerde yer alan araştırma sorularına cevap aranmıştır.
1.Alt Probleme Yönelik Bulgular
Tablo 4. Deney ve kontrol grupları öğrencilerinin ön test ortancalarının farkına ilişkin yapılan MannWhitney U testi sonuçları
Gruplar

N

Ortalama sıralar

Sıra toplamı

Kontrol

9

8,56

77

Deney

9

10,44

94

Toplam

18

Mann-Whitney U

p

32

0,45

Tablo 4 incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının ön test puanlarına ilişkin ortancaların farkı için
hesaplanan Mann-Whitney U istatistiğine ilişkin p değeri 0,05 değerinden büyük bulunmuştur. Bu sonuca göre
deney ve kontrol gruplarının puan sıraları ortalamasının dolayısıyla da ortancalarının arasındaki fark istatistiksel
olarak anlamlı değildir. Deney ve kontrol gruplarının ortancalarının eşit olduğu ve bu nedenle iki grubun başarı
bakımından birbirine denk olduğu söylenebilir. Bu sonuç araştırma tasarımı açısından önemli ve beklenen bir
sonuçtur.
2.Alt Probleme Yönelik Bulgular
Tablo 5. Deney grubu öğrencilerinin ön test, son test ve kalıcılık testi ortancalarının farkına ilişkin yapılan
Friedman testi sonuçları
Ölçüm

N

Ortanca

Ortalama sıralar

Ön test

9

13

1,00

Son test

9

56

2,39

Kalıcılık

9

57

2,61

Ki-kare

Serbestlik
derecesi

p

14,11

2

0,001

Tablo 5 incelendiğinde deney grubunun ön test, son test ve kalıcılık testlerine ilişkin ortancalardan en az
ikisi arasında istatistiksel fark olduğu p değerinin 0,05 değerinden küçük olmasına dayanarak söylenebilir. Bu
sonuca göre ön test, son test ve kalıcılık testi ortancaları arasındaki farklardan en az biri istatistiksel olarak
manidardır. Tabloda verilen ortanca değerleri incelendiğinde son test ve kalıcılık testi ortancalarının ön test
ortancasından oldukça büyük olduğu; son test ve kalıcılık testi ortancalarının ise birbirine yakın olduğu
görünmektedir. Ancak istatistiksel olarak bu durumu kanıtlamak için bağımlı iki grubun ortancaları arasındaki
farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla Wilcoxon (işaretli sıralar) testinden yararlanılmıştır.
Wilcoxon testi sonuçları Tablo 6’da verilmektedir.
Tablo 6. Deney grubu öğrencilerinin ön test, son test ve kalıcılık testi ortancaları arasındaki farklardan
hangisinin manidar olduğunu belirlemek için yapılan Wilcoxon testi sonuçları
Ölçümler
Son test – Ön test

Sıra farkları

N

Ortalama sıra

Sıralar toplamı

Negatif sıra

0

0

0

Pozitif sıra

9

5

45

Eşitlik

0

980

z

p

-2,67

0,008
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Kalıcılık – Ön test

Kalıcılık – Son test

Toplam

9

Negatif sıra

0

0,00

0

Pozitif sıra

9

5,00

45

Eşitlik

0

Toplam

9

Negatif sıra

3

4,67

14

Pozitif sıra

5

4,40

22

Eşitlik

1

Toplam

9

-2,67

0,008

-0,57

0,572

Tablo 6 incelendiğinde deney grubunun ön test ile son test ve kalıcılık testi ortancaları arasındaki farkın
manidar olduğu p değerinin 0,05 değerinden küçük olmasından ve deney grubundaki bireylerin son test ile
kalıcılık testi puanlarının ön test puanlarından büyük olmasından anlaşılmaktadır. Bu sonuca göre deney grubuna
ait son test ve kalıcılık testi ortancaları ön test ortancalarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklıdır ve
dolayısıyla son test ve kalcılık testi puanlarına ilişkin ortancaların ön teste ilişkin ortancadan büyük olduğu
söylenebilir. Diğer yandan kalıcılık testi ve son test ortancaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı
olmadığı p değerinin 0,05 değerinden büyük olmasından anlaşılmaktadır. Bu sonuca göre deney grubunun
kalıcılık ve son test ortancalarının eşit olduğu söylenebilir.
3.Alt Probleme Yönelik Bulgular
Tablo 7. Kontrol grubu öğrencilerinin ön test, son test ve kalıcılık testi ortancalarının farkına ilişkin
yapılan Friedman testi sonuçları
Ölçüm

N

Ortanca

Ortalama sıralar

Ön test

9

10

1

Son test

9

40

2,22

Kalıcılık

9

46

2,78

Ki-kare

Serbestlik
derecesi

p

14,889

2

0,001

Tablo 7 incelendiğinde kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testlerine ilişkin ortancalardan en
az ikisi arasında istatistiksel fark olduğu p değerinin 0,05 değerinden küçük olmasına dayanarak söylenebilir. Bu
sonuca göre ön test, son test ve kalıcılık testi ortancaları arasındaki farklardan en az biri istatistiksel olarak
manidardır. Tabloda verilen ortanca değerleri incelendiğinde son test ve kalıcılık testi ortancalarının ön test
ortancasından oldukça büyük olduğu; son test ve kalıcılık testi ortancalarının ise birbirine yakın olduğu
görünmektedir. Ancak istatistiksel olarak bu durumu kanıtlamak için bağımlı iki grubun ortancaları arasındaki
farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla Wilcoxon (işaretli sıralar) testinden yararlanılmıştır.
Wilcoxon testi sonuçları Tablo 8’de verilmektedir.
Tablo 8. Kontrol grubu öğrencilerinin ön test, son test ve kalıcılık testi ortancaları arasındaki farklardan
hangisinin manidar olduğunu belirlemek için yapılan Wilcoxon testi sonuçları
Ölçümler

Son test – Ön
test

Kalıcılık – Ön test

Sıra farkları

N

Ortalama sıra

Sıralar toplamı

Negatif sıra

0

0

0

Pozitif sıra

9

5

45

Eşitlik

0

Toplam

9

Negatif sıra

0

0

0

Pozitif sıra

9

5

45

Eşitlik

0

Toplam

9

981

z

p

-2,67

0,008

-2,67

0,008
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Kalıcılık – Son test

Negatif sıra

2

5,25

10,5

Pozitif sıra

7

4,93

34,5

Eşitlik

0

Toplam

9

-1,42

0,154

Tablo 8 incelendiğinde kontrol grubunun ön test ile son test ve kalıcılık testi ortancaları arasındaki
farkın manidar olduğu p değerinin 0,05 değerinden küçük olmasından ve kontrol grubundaki bireylerin son test
ile kalıcılık testi puanlarının ön test puanlarından büyük olmasından anlaşılmaktadır. Bu sonuca göre kontrol
grubuna ait son test ve kalıcılık testi ortancaları ön test ortancalarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
farklıdır ve dolayısıyla son test ve kalcılık testi puanlarına ilişkin ortancaların ön teste ilişkin ortancadan büyük
olduğu söylenebilir. Diğer yandan kalıcılık testi ve son test ortancaları arasındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olmadığı p değerinin 0,05 değerinden büyük olmasından anlaşılmaktadır. Bu sonuca göre kontrol
grubunun kalıcılık ve son test ortancalarının eşit olduğu söylenebilir.
4.Alt Probleme Yönelik Bulgular
Tablo 9. Deney ve kontrol grupları öğrencilerinin son test ortancalarının farkına ilişkin yapılan MannWhitney U testi sonuçları
Gruplar

N

Ortalama sıralar

Sıra toplamı

Kontrol

9

5,56

50

Deney

9

13,44

121

Toplam

18

Mann-Whitney U

p

5

0,001

Tablo 9 incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının son test puanlarına ilişkin ortancaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu anlaşılmaktadır. Ortancaların farkı için hesaplanan Mann-Whitney U
istatistiğine ilişkin p değeri 0,05 değerinden küçük bulunmuştur. Bu sonuca göre deney ve kontrol gruplarının
puan sıraları ortalamasının dolayısıyla da ortancalarının arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu
söylenebilir. Deney grubunun son test puanlarına ilişkin ortancanın kontrol grubunun son test puanlarına ilişkin
ortancadan daha büyük olduğu anlaşılmaktadır.
5.Alt Probleme Yönelik Bulgular
Tablo 10. Deney ve kontrol grupları öğrencilerinin kalıcılık testi ortancalarının farkına ilişkin yapılan
Mann-Whitney U testi sonuçları
Gruplar

N

Ortalama sıralar

Sıra toplamı

Kontrol

9

6,06

54,5

Deney

9

12,94

116,5

Toplam

18

Mann-Whitney U

p

9,5

0,006

Tablo 10 incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının kalıcılık testi puanlarına ilişkin ortancaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu anlaşılmaktadır. Ortancaların farkı için hesaplanan MannWhitney U istatistiğine ilişkin p değeri 0,05 değerinden küçük bulunmuştur. Bu sonuca göre deney ve kontrol
gruplarının kalıcılık testi puan sıraları ortalamasının dolayısıyla da ortancalarının arasındaki farkın istatistiksel
olarak anlamlı olduğu söylenebilir. Deney grubunun kalıcılık testi puanlarına ilişkin ortancanın kontrol grubunun
kalıcılık testi puanlarına ilişkin ortancadan daha büyük olduğu anlaşılmaktadır.
4.

SONUÇ VE ÖNERİLER

1.Araştırma için seçilen deney ve kontrol gruplarının hazır bulunuşluk açısından birbirine denk olduğu
sonucuna ulaşılmış ve bu sonuç çalışmanın sağlıklı sürdürülebilmesi ve değerlendirilmesi yönleriyle deneysel
çalışmanın devamına ve nitelikli sonuçlar doğuracağına yönelik önemli bir dayanak olarak değerlendirilmiştir.
2.Araştırmaya katılan deney grubu öğrencilerinin ön test-son test ve ön test-kalıcılık testi verilerine göre
MİOY dersinde bilgisayar destekli programlı öğretim yöntemine uygun olarak öğretim yazılımı aracılığıyla
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aldıkları eğitimin etkili bir öğrenmeye yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerde başlangıç düzeyinde var
olan bilgi birikimi öğretim süreci sonucunda istenilen düzeyde gelişmiştir ve bu sonuç öğretim yazılımının
etkililiğini ortaya koymakla beraber, MİOY derslerinde bilgisayar destekli programlı öğretim yönteminin
kullanımının olumlu sonuçlar yarattığını da göstermektedir.
3.Deney grubu öğrencilerine uygulanan kalıcılık testine dair veriler değerlendirildiğinde karşılaştığımız
sonuç ise gerçekleşen öğrenmenin kalıcı bir öğrenme olduğu yönündedir. Bu sonuca dayanarak Güzel Sanatlar
Liseleri MİOY derslerinde bilgisayar destekli programlı öğretim yönteminin kullanımının bilginin kalıcılığı
açısından etkili olduğu söylenebilir.
4.Geleneksel öğretim yöntemi ile eğitim alan kontrol grubu öğrencilerinin ön test-son test ve kalıcılık
testi verilerine göre eğitim süreci sonucunda öğrenme düzeylerinde gelişim var olduğu, MİOY dersleri öğretim
süreçlerinde geleneksel yöntemin kullanımının da öğretim yöntemi olarak geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
5.Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin öğretim süreci bitiminde ulaşılan son test değerlendirmelerine
göre deney grubu lehine daha fazla başarıya ulaşıldığı sonucu elde edilmiştir. Bu sonuç MİOY derslerinde
bilgisayar destekli programlı öğretim yönteminin kullanımının geleneksel yöntemden ders başarısını artırma
yönünde daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır.
6.Deney ve kontrol grubu öğrencilerine öğretim süreci bitiminden 7 hafta sonra uygulanan kalıcılık testi
değerlendirmelerine göre deney grubunun öğrenmelerinde sağlanan kalıcılık düzeyinin kontrol grubunun
öğrenmelerinde sağlanan kalıcılık düzeyine göre çok daha yüksek oranda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu
sonuç doğrultusunda MİOY derslerinde bilgisayar destekli programlı öğretim yönteminin kullanımının
geleneksel yönteme oranla daha etkili ve daha kalıcı öğrenmeler sağladığı görülmüştür.
7.Araştırma sürecinde müzik eğitimi alanında teknoloji kullanımı ile ilgili ülkemizde yapılmış olan
bilimsel çalışmalar incelendiğinde bu yönde oldukça az sayıda çalışma yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
8.Araştırma sürecinde yapılan incelemelerde müzik alanına ilişkin eğitim kurumlarımızda
kullanılabilecek niteliğe sahip öğretim yazılımlarının ülkemizde oldukça yetersiz olduğu görülmüştür.
9.Deneysel uygulama sürecinde öğrencilerde öğretim yazılımı ile ders işlemeye yönelik olarak oldukça
istekli davranışlar gözlemlenmiştir. Bu durum bilgisayarların aktif bir şekilde hayatlarında olduğu bir dönemde
eğitim almakta olan öğrencilerin derse karşı motivasyonlarını yüksek tutmak için eğitmenlerin de çağa uygun
öğretim yöntemlerine hakim olmaları gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Araştırmada ulaşılan sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.
1.Güzel Sanatlar Liseleri Müziksel İşitme Okuma Yazma derslerinde bilişsel kazanımların
öğretilmesine yönelik olarak öğretim yazılımları öğrenci başarısını arttırıcı bir faktör olarak kullanılmalıdır.
2.Müzik öğretimi süreçlerini daha etkili kılmak için müzik alan derslerine yönelik olarak programlı
öğretim materyalleri (öğretim yazılımları) alan uzmanlarınca hazırlanarak müzik eğitimcilerinin kullanımına
sunulmalıdır.
3.Ülkemizde müzik eğitimi alanına ilişkin derslerde bilgisayar destekli programlı öğretim yönteminin
bir öğretim yöntemi olarak kullanılabilirliğine ilişkin bilimsel çalışmalar yapılarak yeni bulgular ortaya
konulmalıdır.
4.Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerine meslek yaşamlarında kullanmak
üzere öğretim yazılımları ve çeşitli teknolojik müzik materyalleri hazırlama ile ilgili eğitimler verilmelidir.
5.Müzik eğitimcilerine hizmet içi kurslar aracılığıyla müzik öğretim yazılımlarını ve müzik teknolojisi
materyallerini derslerinde aktif olarak kullanmalarının derslerine sağlayacağı katkılara yönelik bilgilendirme
seminerleri verilmelidir.
6.Ülkemizdeki müzik eğitimcileri genel ve mesleki müzik eğitiminin pek çok aşamasında işitme eğitimi,
nota-teori bilgisi eğitimi ve zevk eğitimi gibi içeriklere sahip yurt dışında hazırlanmış olarak var olan çeşitli
müzik yazılımlarını derslerinde aktif olarak kullanarak öğrenci başarısını arttırmalıdır.
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ÖZEL OKUL İLE DEVLET OKULUNUN ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞÜNE
DAYALI OLARAK EĞİTİM YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARING A PUBLIC SCHOOL AND A PRIVATE SCHOOL IN TERMS OF
EDUCATION ACCORDING TO STUDENTS’ VIEW
Nurcan Özkan1
Özet
Bu çalışmada, Edirne ili merkezinde bulunan bir özel okul ve bir devlet okulunun eğitim yönünden farklarının incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Edirne İl merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir genel lise ile özel lise öğrencilerine
25 soruluk bir anket uygulanmıştır. Özel lise ile resmi (devlet) lisenin eğitim yönünden farklılık gösterip göstermediğini
ortaya çıkarmaya çalışan bu araştırmada; öğrencilerin, okullarına karşı tutumları, okullarında yapılan sosyal etkinlikler,
öğretmenlerine karşı tutumları ölçüt olarak ele alınmıştır. Sonuçlar dikkate alındığında önemli farklılıklar olmadığı
gözlenmekle beraber, devlet okulundaki öğrencilerin özel okula göre okullarından memnuniyet seviyelerinin daha düşük
olduğu gözlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Devlet okulu, Özel okul, Öğrenci, Eğitim
Abstract
In this study, the aim is to analyze the educational differences between a private school and a public school which are in
the city centre of Edirne. So, a questionnaire which contains 25 questions was applied to the students of a public high
school and a private school of national ministry of education. In this study, which aims to find out if there are educational
differences between a Private school and a public school, the criteria is the attitude of the students towards their school,
and teachers, and social activities being done at school. When analyzing the results; besides seeing that there aren’t major
differences, it is observed that the students of the public school are less satisfied with their school than the students of the
private school.
Keywords: Public School, Private School, Student, Education

1. GİRİŞ
Eğitim bir iletişim sürecidir. İyi bir iletişim bilgiyi paylaşmanın yanında, öğretim sürecinde çocuğun
başarısını etkileyen faktörlerin ortaya çıkmasını da sağlar (Gürdal ve Boysal, 1996). Her milletin kendine özgü
bir eğitim sistemi vardır. Ülkelerin her birinin eğitim sistemleri, kendi milletinin toplumsal, kültürel ve
ekonomik özelliklerine ve değerlerine uygun olarak kurulur, biçimlenir ve gelişir. Başka bir deyişle, eğitim
sistemi toplumun değerlerini yansıtır ve o toplumun eğitimden beklediği görevleri gerçekleştirmek zorundadır
(Ilgar, 1996).
Türk Millî Eğitim Sisteminin yapısı incelendiğinde, okul, bina ve tesislerin yetersizliği, programların
geliştirilme ihtiyacı, yeterli sayıda ders araç gerecinin olmaması, öğretmen yetiştirme sistemindeki aksaklıklar,
malî kaynak yetersizliği, hizmet servislerinin yetersizliği, nüfus artışı ve göçlere bağlı olarak oluşan kalabalık
sınıflar göze çarpmaktadır (MEB. İstatistik). Ayrıca ikili öğretimin devam etmesi, birleştirilmiş sınıf
uygulamaları, öğretmen yetiştirmede sorunlar, eğitim bilim ve davranış bilimlerindeki gelişmelerin yakından
izlenmesi vb. gibi temel problemlerin olduğu görülmektedir (Demirtaş, 1988; Fındıkçı ve Akıngüç, 1996). Bu
temel problemlerin yanında, çocuklara okulun sevdirilememesi, çocukların ders ve sınıf ortamından sıkılmaları,
okullarında bulundukları çevreden kopuk olmaları, ders dışı etkinliklere yeterli seviyede zaman ayrılamaması,
ezberci eğitim, rehberlik çalışmalarının yetersiz oluşu vb. sebeplerinde eğitim sistemi uygulamalarında niteliği
doğrudan etkilediği gözlenmektedir.
Sahipleri, gerçek kişi veya yardım amaçlı kuruluşlar olan, anaokulundan üniversiteye kadar geniş bir
yelpaze içerisinde eğitim-öğretim hizmetini gerçekleştiren ve ancak belirli bir ücret karşılığında hizmet veren
kurumlara, özel eğitim-öğretim kurumları denir. Günümüzde yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişiler
tarafından kurulan bu kurumlar, açılış ve işletim süreçlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu yasal
düzenlemeler çerçevesinde ve yine aynı Bakanlığın denetim ve gözetimi altında çalışmalarını sürdürürler
(http://www.ozelokul.info/).
Özel eğitim kurumları Türk eğitim sisteminin bir gerçeğidir. Bu olguyu dışta bırakarak, sistemi bir bütün
olarak görmek mümkün değildir. Özel okullar, devlet okullarında karşılanamayan bir kısım talepleri karşılamak
amacıyla kurulmuşlardır. Bu okulların ürettiği eğitim hizmetlerini satın alan öğrenci velileri özel okul olgusunun
önemli değişkenidir.
1
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Özel okul, Türk eğitim sistemi açısından yeni olmayıp, yaklaşık yüz yıllık bir uygulamadır. Velilerin
özel okula taleplerinin en önemli etkeni, yabancı dil öğretimi olduğu söylenebilir. Ancak, tam gün öğretimi,
öğretmen kadrosunun yeterliliği, fizik şartların iyiliği, sosyal faaliyetlerin yoğunluğu vb. nitelik artırıcı
özellikler de özel okulların tercih nedenleri arasındadır. (Açıkalın, 1989).
Günümüzde diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de, eğitim ve öğretimin niteliğinin geliştirilmesine
katkıda bulunmak, devletin söz konusu yükünü hafifletmek ve bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik olarak açılan özel okullar faaliyetlerini bu doğrultuda sürdürmektedirler. Eğitim öğretime yönelik
beklentilerin karşılanmasına, eğitimde niteliğin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan özel
okullar; belirli bir düzeyde olan ailelerin çocuklarına yönelik eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır (Özkaya,
1996).
Her okulun kendine özgü bir kültürü vardır. Okul kültürü öğretmen, yönetici, yönetim kurulu, öğrenci,
veli grupları tarafından paylaşılan değer, inanç, norm, tören, hikâye ve sembollerin tümüdür. Özel okullarda
güçlü bir okul kültürünün yerleştiği, eğitim- öğretim konusunda büyük amaçların hedeflendiği, yöneticilerin bir
lider gibi görüldüğü, öğretmenlerin rol modellerinin oluşturulduğu, öğrencilerin sorumluluk içinde bulundukları
okulda düzen, disiplin ve bütünleşmenin sağlandığı, eğitim öğretimde teknolojik araçların kullanıldığı
araştırmalar sonucu ortaya konulan durumlardır. (Karabulut, 1996).
Resmî okullarda öğrenim gören öğrenciler farklı sosyo-kültürel tabakadan gelen öğrencilerden
oluşmaktadır. Aynı zamanda bu öğrencilerin bir kısmının çeşitli imkân ve fırsata sahip olmak bir yana, dersle
ilgili temel öğretim materyallerine bile sahip olmadıkları gözlenmektedir. Bir yanda her türlü imkân ve fırsatlara
sahip, diğer tarafta okulla ilgili destekleyici araç ve materyali bulunmayan öğrenciler arasında başarı farklılığı
olmasının kaçınılmaz olduğu düşünülebilir.
Bu araştırmada, özel lise ile devlet lisesinin eğitim yönünden farklı olduğu düşüncesi sınanmaya
çalışılmıştır.
2. YÖNTEM
2010-2011 eğitim ve öğretim yılında, Edirne il merkezinde, özel lise ile devlet lisesinin eğitim yönünden
farklarını ortaya koymaya çalışan bu araştırma tarama modelindedir. Tarama modeli, var olan bir durumu var
olduğu hali ile betimlemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Çalışma konusu ailelerin eğitim ve gelir durumuna göre
dağılımı, öğrencilerin sınıf mevcuduna, okullarındaki eğitime yönelik algılarındaki dağılım, öğrencilerin
okullarındaki derslerine yönelik algılarındaki dağılım, öğrencilerin okullarındaki sosyal etkinliklere yönelik
algılarındaki dağılım şeklinde alt gruplara bölünerek tablolar halinde ele alınmıştır.
Bu araştırma temelde, uygulanan anketlerden ve ilgili alan yazılarından elde edilen bilgilere
dayanmaktadır. Bu araştırmanın çalışma gruplarını Edirne İl merkezinde bulunan bir düz lise ile bir özel lisede
farklı bölümlerde öğrenim gören 150 öğrenci oluşturmaktadır. 150 öğrencinin 100’ü normal eğitim veren (düz)
devlet lisesi, 50’si ise özel lise öğrencisidir. Veri toplamak için araştırmanın amacı öğrencilere belirtilerek
gönüllü katılım sağlanmış ve buna göre veriler elde edilmiştir.
Araştırma için gerekli olan veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen 25 sorudan oluşan bir anket aracılığı
ile elde edilmiştir. Öğrencilere uygulanan bu anketin ilk kısmında öğrencilerin kişisel bilgileri, ikinci kısımda
ise öğrencilerin okullarının eğitim kalitesi ile ilgili algılarının belirlenmesi için sorular yer almaktadır. Anket
beşli derecelendirme ölçeği üzerinden (1. Hiç Katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. Biraz Katılıyorum, 4.
Katılıyorum, 5. Tamamen Katılıyorum) değerlendirilmektedir. Ancak 5’li derecelendirmeli bir anketle elde
edilen sonuçların daha net görülebileceği düşünüldüğünden bu araştırmada anketin tamamı elde edilen puanlarla
açıklanmaya çalışılmıştır. Anket doğrultusunda sayı ve yüzdeler belirlenerek yorumlamalarda bulunulmuştur.
3. BULGULAR
Bu bölümde, öğrencilere uygulanan anket sorularından elde edilen bilgilere dayanan veriler üzerinde
yapılan analizler sonucunda ulaşılan bulgular sunulmuştur.
Tablo 1. Ailelerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
Özel Okul
Bayan
İlköğretim
Lise
Üniversite
Yüksek Lisans

Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%

11
22
26
52
11
22
2
4

Bay
10
20
21
42
13
26
6
12
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60
60
35
35
5
5
-

Devlet Okulu
Bayan
Bay
37
37
45
45
15
15
3
3
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Tablo 1’de özel okulda öğrenim gören öğrencilerin velilerinden bayanların %22’si ilköğretim, %52’si
lise, %22’si üniversite, %4’ü yüksek lisans mezunu; erkeklerin ise %20’sinin ilköğretim, %42’sinin lise,
%26’sının üniversite, %12’sinin de yüksek lisans mezunu olduğu görülmektedir. Resmi okulda bayanların
%60’ı ilköğretim, %35’i lise, %5’i üniversite; erkeklerin ise %37’si ilköğretim, %45’i lise, %15’i üniversite ve
%3’üde yüksek lisans mezunudur.

Tablo 2. Ailelerin Gelir Durumuna Göre Dağılımı
Çalışmıyor

Bayan
34
68
7
14
3
6
6
12

Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%

Asgari Ücret
1000 TL -2000 TL
2000 TL–3000 TL
2000 TL ve üzeri

Özel Okul
Bay
2
4
1
2
10
20
8
16
29
58

Bayan
80
80
9
9
7
7
2
2
2
2

Devlet Okulu
Bay
4
4
17
17
37
37
19
19
23
23

Tablo 2’de özel okulda öğrenim gören öğrencilerin velilerinden bayanların %68’i çalışmadığı halde
erkeklerin sadece %4’ünün çalışmadığı görülmektedir. Bunun yanında devletokuldaki bayanların %80’inin,
erkeklerin ise %4’ünün çalışmadığı görülmektedir.
Tablo 3. Öğrencilerin Sınıf Mevcuduna Göre Dağılımı
Özel Okul
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%

3–7
8–12
13–17
18–22
23–27
28 ve üzeri

Devlet Okulu

11
22
19
38
18
36
2
4
-

100
100

Tablo 3’de özel okula giden öğrencilerin sınıf mevcudu %22’sinin 3–7, %38’inin 8–12, %36’sının 13–
17, %4’nün 18-22 iken, 23 ve üzerinde bir sınıf mevcuduna rastlanmamaktadır. Resmi (devlet) okulda ise
%100’ü 28 ve üzerindedir.
Tablo 4. Öğrencilerin Okullarındaki Eğitime Yönelik Algılarındaki Dağılım
Özel Okul

Hiç katılmıyorum

Katılmıyorum

Biraz katılıyorum

Katılıyorum

Tamamen katılıyorum

Hiç katılmıyorum

Katılmıyorum

Biraz katılıyorum

Katılıyorum

Tamamen katılıyorum

Sayı

4

4

9

17

16

8

9

28

39

16

%

8

8

18

34

32

8

9

27

39

16

Sayı

2

2

15

17

14

8

14

33

30

15

%
Sayı

4
3

4
3

30
17

34
19

28
8

8
5

14
14

33
40

30
28

15
13

%

6

6

34

38

16

5

14

40

28

13

Sayı

4

4

8

20

14

5

8

18

29

40

%
Sayı

8
4

8
6

16
11

40
16

28
13

5
9

8
19

18
23

29
17

40
32

%

8

12

22

32

26

9

19

23

17

32

Sorular

Bu okulun öğrencisi olduğum
için
kendimi
şanslı
hissediyorum.
Okulumu diğer okullardan
daha çok beğeniyorum.
Bu okulun öğrencisi olduğum
için
ileride
katılacağım
sınavlarda başarılı olacağıma
inanıyorum.
Dışarıda okulumu daima
savunurum.
Ailem beni başka bir okula
göndermek
istese
çok
üzülürüm.

Devlet Okulu
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Tablo 4’te anket sorularından “Bu okulun öğrencisi olduğum için kendimi şanslı hissediyorum”
maddesine özel okulda okuyan öğrencilerin katılımı %66 (katılıyorum+tamamen katılıyorum) iken devlet
okulunda bu oran %55’tir. Yine aynı tabloda “Ailem beni bir başka okula göndermek isterse çok üzülürüm”
sorusuna özel okuldaki öğrencilerin %58’i (katılıyorum+tamamen katılıyorum), devlet okulundaki öğrencilerin
ise %49’u katıldıklarını ifade etmişlerdir. Resmi okulda memnuniyet seviyesinin düştüğü görülmektedir.
Öğrencilerin ‘‘Okulumu diğer okullardan daha çok beğeniyorum’’ maddesiyle ilgili görüşleri ise özel okuldaki
öğrenciler kendi okullarını daha çok benimseyip beğenmektedirler. Ayrıca ‘‘Bu okulun öğrencisi olduğum için
ileride katılacağım sınavlarda başarılı olacağıma inanıyorum’’ maddesine de özel okula giden öğrencilerin
%54’ü (katılıyorum+tamamen katılıyorum) katılırken devlet okuldaki öğrencilerin %41’i katılmıştır.
Tablo 5. Öğrencilerin Okullarındaki Derslerine Yönelik Algılarındaki Dağılımı
Özel Okul

Hiç katılmıyorum

Katılmıyorum

Biraz katılıyorum

Katılıyorum

Tamamen katılıyorum

Hiç katılmıyorum

Katılmıyorum

Biraz katılıyorum

Katılıyorum

Tamamen katılıyorum

Resmi Okul

Öğretmenler ders anlatırken
öğrencilerin çoğu başka
şeylerle ilgilenmektedir.

Sayı

1

23

12

7

7

2

13

41

26

18

%

2

46

24

14

14

2

13

41

26

18

Öğretmenlerimiz
sınıftaki
sorunlarda çoğu zaman baş
edemiyor.

Sayı

13

20

11

3

3

4

23

33

27

13

%

26

40

22

6

6

4

23

33

27

13

Öğrencilerin başarılı olması
için öğretmenlerin yeterince
çaba
gösterdiğine
inanıyorum.
Öğretmenlerimizin bize daha
iyi ders anlatabilmek için
kendilerini
sürekli
geliştirdiklerine inanıyorum.
Öğretmenlerimiz
dersleri
daha zevkli hale getirmek
için
ellerinden
gelini
yapmaktadırlar.
Okulumdaki öğretmenlerin
çoğunu çok seviyorum.

Sayı

2

4

4

16

24

5

10

15

36

34

%

4

8

8

32

48

5

10

15

36

34

Sayı

-

2

8

19

21

2

14

31

25

28

%

-

4

16

38

42

2

14

31

25

28

Sayı

1

3

13

20

13

4

16

35

19

26

%

2

6

26

40

26

4

16

35

19

26

Sayı

1

1

8

17

23

7

10

36

28

19

%

2

2

16

34

46

7

10

36

28

19

Bu
okulda
öğrencilerin
yapabileceklerinin en iyisini
yapmaları önemsenmektedir.

Sayı

-

1

6

26

17

7

11

23

40

19

%

-

2

12

52

34

7

11

23

40

19

Bu
okulda
öğrencilerin
sadece
derslerle
ilgili
yaptıkları
etkinlikler
desteklenmektedir.
Bu okulda öğrencilerin yeni
yaratıcı
fikirleri
öğretmenlerin
çoğu
tarafından desteklenmekte ve
okulda öğrencilerin etkin bir
şekilde
bilimsel
içerikli
araştırma
ve
projelerin
yapımına
katkı
sağlanmaktadır.

Sayı

10

23

8

5

4

23

30

23

15

9

%

20

46

16

10

8

23

30

23

15

9

Sayı

-

1

9

20

20

7

8

28

40

17

%

-

2

18

40

40

7

8

28

40

17

Sorular

Tablo 5’de “Öğretmenlerimizin bize daha iyi ders anlatabilmek için kendilerini sürekli geliştirdiklerine
inanıyorum” ifadesine özel okuldaki öğrencilerin %96’sı (biraz katılıyorum+katılıyorum+tamamen
katılıyorum), devlet okulundaki öğrencilerin %84’ü katılmaktadır. “Bu okulda öğrencilerin yeni yaratıcı fikirleri
öğretmenlerin çoğu tarafından desteklenmekte ve okulda öğrencilerin etkin bir şekilde bilimsel içerikli araştırma
ve projelerin yapımına katkı sağlanmaktadır” sorusuna özel okuldaki öğrencilerin %98’i (biraz
katılıyorum+katılıyorum+tamamen katılıyorum), devlet okulundakilerin ise %85’i katılmaktadır.
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Tablo 6. Öğrencilerin Okullarındaki Sosyal Etkinliklere Yönelik Algılarındaki Dağılımı
Özel Okul

Hiç katılmıyorum

Katılmıyorum

Biraz katılıyorum

Katılıyorum

Tamamen katılıyorum

Hiç katılmıyorum

Katılmıyorum

Biraz katılıyorum

Katılıyorum

Tamamen katılıyorum

Resmi Okul

Bu okulda yapılan öğrenci
çalışmaları,
öğrencilerin
etkin katılımı ile sergiler
düzenlenerek
gösterilmektedir.
Okuldaki
öğretmenlerin
çoğuna göre spor, tiyatro,
müzik gibi etkinlikler
yaramaz öğrencilerin işidir.
Öğretmenlerimizin
çoğu
okul takımlarında oynayan
öğrencilerin
derslerde
başarısız
olacağına
inanmaktadırlar.
Okulda yabancı dil dersleri
üst düzeyde verilmekte ve
geliştirmeye yönelik birçok
etkinlik yapılmaktadır.
Okulda
öğrendiklerimi
uygulama
imkânı
bulabiliyorum.
Okulumdaki kaynaklardan
istediğim
zaman
yararlanma
imkânı
bulabiliyorum.
Okuldaki bilgisayar ve fen
laboratuarlarından
ders
dışında da etkin şekilde
kullanmama
izin
verilmektedir.

Sayı

-

5

9

14

22

8

24

34

25

9

%

-

10

18

28

44

8

24

34

25

9

Sayı

23

18

6

2

1

37

28

18

12

5

%

46

36

12

4

2

37

28

18

12

5

Sayı

18

18

9

3

2

16

24

32

17

11

%

36

36

18

6

4

16

24

32

17

11

Sayı

-

5

12

16

17

23

19

31

18

9

%

-

10

24

32

34

23

19

31

18

9

Sayı

2

5

13

19

11

7

8

51

27

7

%

4

10

26

38

22

7

8

51

27

7

Sayı

3

4

12

18

13

8

15

28

26

23

%

6

8

24

36

26

8

15

28

26

23

Sayı

11

8

10

13

8

18

21

21

28

12

%

22

16

20

26

16

18

21

21

28

12

Okulunuz kendinize uygun
meslek
seçimi
yapabilmeniz için ilgi,
yetenek
ve
kişisel
özelliklerinize yönelik sizi
yönlendirmektedir

Sayı

3

4

9

21

13

6

11

31

33

19

%

6

8

18

42

26

6

11

31

33

19

Sorular

Tablo 6 incelendiğinde “Okulda yabancı dil dersleri üst düzeyde verilmekte ve geliştirmeye yönelik
birçok etkinlik yapılmaktadır” maddesine özel okuldaki öğrencilerin %10’u, devlet okulundakilerin ise %42’si
(hiç katılmıyorum+katılmıyorum) katılmamaktadır. ‘‘Öğretmenlerimizin çoğu okul takımlarında oynayan
öğrencilerin derslerde başarısız olacağına inanmaktadırlar’’ maddesine baktığımızda özel okuldaki öğrencilerin
%72’si (hiç katılmıyorum-katılmıyorum) katılmazken, devlet okulunda %40’ının katılmadığı gözlenmiştir.
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Gelirleri yüksek seviyelerde olan velilerin özel okulu devlet okuluna daha çok tercih ettiği dolaylı yoldan
söylenebilir. Sınıftaki öğrenci sayısı artıkça, her öğrenciye düşen öğrenme zamanı ve hizmeti azalmaktadır.
Aynı zamanda bir sınıftaki öğrenciler arasında bireysel farklılıklar bulunmaktadır. Öğrencilerin tamamı aynı
etkinliklerle öğrenemezler. Öğrenme düzeyi farklı öğrencilerin öğrenmesi öğretimin ancak bireyselleşmesi ile
mümkün olabilmektedir. Öğretmenin 3-7 kişilik sınıflarda ders yapması bu durumda çok daha etkili olacaktır.
Bu açıdan bakıldığında özel okulda öğrencilerin daha iyi bir eğitim almış olduğu ifade edilebilir. Her öğrencinin
kendine özgü düzeylerde öğrenmesi gerçekleşmiş olur.
Öğretmenlerin sınıftaki sorunlarla yeterince baş edememesi, öğretmen ders anlatırken öğrencilerin
çoğunun başka şeylerle ilgilenmesi öğretmenlerin sınıf yönetimine hâkim olamaması sonucunda sınıf atmosferi
de olumsuz etkileneceğinden, eğitime de yansıyacaktır. Bu durum kalabalık sınıflarda öğrenim gören devlet
okullarındaki öğrencilerin vermiş olduğu anket soruları cevaplarında da net bir şekilde görülmektedir.
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Resmi okuldaki tüm öğrencilerin %84’ü öğretmenlerinin kendilerini bilimsel anlamda geliştirmekte
olduğunu ve aynı zamanda onların gelişimini sağlamak açısından etkin olduklarını düşünmektedir. Ayrıca
eğitimin etkin, verimli olabilmesi planlama, gereken önemin verilmesi ve öğretmenlerin sınıflara hazırlıklı
girmeleri ile olanaklıdır. Resmi okuldaki öğrencilerin öğretmenlerinin verdiği eğitimden etkin şekilde
yararlanmayışı %53’lük bir oranla gözlenmektedir (tablo 5). Şu an ki eğitim sisteminde uygulanmak istenen
öğrencilerin aktif olduğu ve yaratıcı fikirlerin ortaya konulmasını sağlayan bir ortam oluşturmaktır.
Öğrencilerin eğitimleri sırasında yaptıkları çalışmaları gerektiğinde kendilerinin de katılımıyla sergiler
düzenlenerek sunmalarında özel okullardaki öğrenciler aktif bir katılım sağlarken aynı katılımı resmi okulda pek
fazla görememekteyiz. Bu durum özel okulda öğrencileri, düşünen, düşündüğü için neyi, nasıl ve niçin yaptığını
bilen, aynı zamanda da öğrenme sürecine zihinsel olarak katılmasını sağlar. Eğitimin bu şartlarda gerçekleşmesi
öğrenciyi motive eder ve bilgilerin kalıcılığını artırır. Araştırmalar, öğrencilerin öğrenirken aktif olmaları ve
öğrenme sürecini kontrol etme ve konuları seçme hakkı verilmesi durumunda, yani program
bireyselleştirildiğinde, özgün olduğunda ve öğrencilerin ilgileriyle ilişkilendirildiğinde derse bağlılıklarının
yüksek olacağını ortaya koysa da, sınıf uygulamaları ile ilgili çalışmalar, istisnalar hariç, öğrenciyi pasifleştiren
ezbere dayalı rutin uygulamalar olduğunu göstermektedir.
Yabancı dil günümüzde oldukça gerekli ve ilerleyen eğitim dönemlerinde öğrencilerin özellikle ihtiyaç
duydukları bir alandır. Yabancı dilin bu şekilde bir öncelik taşıması eğitimin kalitesini etkilemekte dolayısıyla
da hem okulun hem de öğretmenlerin öğrenci gelişimi sırasında bunu göz ardı etmemesi gerekmektedir.
Araştırma sonuçlarına göre özel okulda yabancı dil eğitimine daha fazla önem verildiği ve bu durum velilerin
özel okulu tercih etme sebebi olarak görülmektedir.
Öğrencilerin okuldaki kararlara katılımı ya da onların görüşlerinin dikkate alınması eğitim işini ve
amaçlara ulaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Araştırmacılar, okula ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar sergileyen
öğrencilerde şu bulguları elde etmişlerdir: Okuldaki işlere ilgi duyma, öğretmene bağlılık, okula değer verme,
okulun değerler sistemine yönelik olumlu algılar, kişisel yetenek ve azim, okuldaki iyi muamele ve aile desteği
öğrenmeye katkı sağlayan faktörlerdir (Karatzias,2001).
Öğrencilerin boş zamanlarını geçirebileceği veya boş derslerinde gidebileceği faaliyet alanlarının
(kütüphane, bilgisayar laboratuarı, spor salonu) olmaması da öğrencilerin sosyal yaşamlarını olumsuz
etkileyebilmektedir. Bu ortamın, sonuçlara baktığımızda Resmi okulda gözlenme oranının özel okula oranla
daha fazla olduğu görülmektedir.
Öğrenciler okuldaki öğretmenleri ile tatmin edici ilişkiler yaşadığı, kendilerine değer verildiğini
hissettiği, okulda başarılı olduğuna inandığı, okulda akademik gelişimi kadar sosyal gelişiminin de
önemsendiğini hissettiği ve okuldaki sosyal etkinlikleri yeterli bulduğu tüm bu durumlar da öğrencilerin okula
yönelik duyguları da olumlu olarak etkilenmektedir.
Sonuç olarak denilebilir ki, eğitim programlarının amaç ve içeriği, bireyi beden, zihin, duygu ve ruh
bütünlüğü içinde tüm yönlerden geliştirmeye yönelik olacak şekilde çok boyutlu olarak belirlenmelidir ki
eğitimin okullardaki farkları en aza indirebilsin.
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CHARACTERISTICS OF SUCCESSFUL SYSTEMS FOR THE EVALUATION OF
TEACHERS’ WORK
Sonja Petrovska1
Abstract
Although the evaluation of teachers is essential for the development of the quality of work of the school and
consequently the quality of education, this segment of school reform is often neglected or formalized. It seems that the
reasons for this situation should be noted in the efficiency/inefficiency of the realisation of created system for evaluation
(insufficient commitment and incompetent implementation techniques for evaluation) rather than in the effectiveness.
In this paper, we analyzed and elaborated experiences and scientific findings that provide directions for creation
and implementation of successful systems of evaluation. In this sence, established dynamic balance between development
needs of the school as an institution, as well as the needs for improvement of the teachers, are the essential condition for
high - quality systems for evaluation of the teachers` work. Studies reveal that it is necessary to develop mechanisams for
the functioning of several components, important for the quality of the system of evaluation. These components are:
systematic communication, proper culture for evaluation, technically effective and efficient structure of the system of
evaluation as well as the use of multiple data sources.
Keywords: evaluation , teacher, system,

1.

INTRODUCTION

Modern education is characterized by an increased responsibility to society and seriousness in the
analysis of the factors that affect its outcome. Inspirational messages are written in the No Child Left Behind
Act2, adopted in 2001 by the U.S. Congress and Re-authorized in the U.S. law for primary and secondary
education. Attention should be paid to the quality of the teacher, legislation, public policy and principles in each
state, and the main emphasis should be put on creating high-quality evaluation models for teachers to the extent
that has not previously existed.
Teacher’s work evaluation becomes a current issue that has been discussed by all those (scientists,
teachers, experts, politicians) who are connected or dependent on one or another way or involved in the process
of upbringing and education of children and the youth. The need for evaluation is commonly justified by its
basic function - getting feedback on the success of one of the key factors of educational work – the teacher.
Supporting the need for systematic and continuous monitoring and assessment of the teacher provides
incontrovertible scientific findings that confirm the thesis that without highly qualified teachers there are neither
successful students and schools nor successful educational reforms. There is no doubt that highly expressed
stochasticity of the educational work requires evaluation for planning and design of its development, but not
always the pedagogical context that must be respected in modeling and implementing evaluation systems has
been taken into account.
Pedagogical context:

1
2



Primary tasks of the teacher: planning, organizing and implementation of educational work with
students. The teacher should be evaluated in these areas.



The quality of his work depends on the development of his competencies to perform these tasks. It is
not that easy to evaluate the teacher’s competences. One cannot be ‘labeled’ with a number or
descriptions since the development of the competences as well as their manifestations are influenced by
factors that originate from a wider social context. For example: recruitment of young people into the
profession, the attractiveness of the profession and its social status, quality of initial education, school,
material and cultural features.



Тhe basic element of the educational process is its dynamic feature. Observed through the prism of the
teacher’s professional development, the dynamic feature, usually but not necessarily, improves
gradually. There is a similar situation when the quality of the educational process depends on the
external influence (social, scientific, technical and technological context). So we have a complicated
issue over the reference of the quality measures, including the issue concerned with the aspects of the
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teachers’ evaluation. It is inappropriate for a trainee teacher and an experienced teacher to be evaluated
identically. In fact it is hard to talk about static and unified quality of the teachers’ work.


Factors affecting educational outcomes are numerous, and they operate with different intensity,
different continuity and it is difficult to discover a strict cause and effect relationships.

Upbringing and education are complex processes and their outcomes can be seen after long and continuous
operation. Perhaps this confirmed thesis looks trivial, but according to us it is still not taken seriously in any
educational practice, neither in science, nor in creation of educational policies.
This is confirmed by numerous scientific findings which detect the weaknesses of work evaluation models
for teachers. Darling at al., (Darling-Hammond, Wise, & Klein, 1999) criticize traditional programs and
practices for evaluation because of their limitations (only the teacher’s work in the classroom is evaluated),
which suspend objectivity and relevance of the process of assessing the quality of teacher work. This is
accomplished by administrators including vestigial inventory of teaching skills, typical grades, and
inappropriate time frame for providing adequate instructional support for the successful educational work, poor
training and inadequate communication with school principals. (Darling-Hammond, 1986; Jacob & Lefgren,
2008; Medley & Coker, 1987; Haefele, 1993; Peterson, 2000; Scriven, 1981). (according to: Glenn Daley and
Lydia Kim, 2010)
Perhaps one of the basic questions connected to the problem is the motivating function of evaluation.
Instead of using it as a tool for instruction leadership, it is used for detecting irresponsibility, which is seen as a
burden. (Darling-Hammond et al., 1999). The question of competence / incompetence of supervisors (Loup,
Garland, Ellett, & Rugutt, 1996) and the relevance and sufficiency of resources for evaluation is also asked very
frequently. (James H. Stronge, 2005)
Finally, in the Republic of Macedonia, a widely spread attitude among the teachers, schools and
scientists is that traditional models for work evaluation of teachers fulfill only administrative aims which do not
correspond to the needs of the school practice. In fact, if anyone wants to give the evaluation a developmental
dimension and the models for evaluation are structures that provide mechanisms for implementation of the
process to realize not only meritorious but also motivating functions should be aimed at achieving three
objectives: professional and career development of teachers, creating schools where professional cooperation
will dominate, and enhancing the quality of students’ educational outcomes. Everything else would be pointless
and anti pedagogical without achieving these objectives. Once the society creates a climate and culture where
teachers will be accepted as central figures responsible for students’ achievements, and teachers themselves will
interiorize the attitude that they are lifelong students, then we can talk about reforms that will be a result of
sharing the vision declared in the modern world – the knowledge is a capital that has the biggest fertilizing
power.

2.

GUIDELINES FOR CREATING SUCCESSFUL MODELS FOR
EVALUATION OF TEACHERS

If one wants to create high-quality evaluation model for teachers, which will be based on the dynamic
balance between school development and improvement of teachers that model should promote goals that will be
useful for both, teachers and schools. If the achievement of the aim is fundamental for the success of the teacher
and the school, then the work evaluation model should correspond to this balanced attitude (Stronge & Helm
1992). Sharing individual attitudes is an important challenge for the development of a quality work evaluation
model of the teachers. Setting compatible institutional and individual aims cannot be expected if there isn’t an
organized process of sharing ideas while those models are built. Johnson (1997) emphasizes that difficulties and
observations during the development of the models for work evaluation of the teachers should not be
underestimated. We need to talk and give time to realize its applicability, reality, sustainability and legitimacy.
This is where the main feature of successful models for teachers’ work evaluation comes from - establishing
systematic communication between all parties involved. (Polovina, N. and J. Pavlovic. 2010: 185). Quality
models for evaluation promote the importance of systematic and effective communication. It plays an important
role in the evaluation process, including aspects of a public nature (relations and public relations), as well as
aspects that require private communication (such as interpersonal relations). (Stronge, J., 1995) Therefore
sharing certain things such as: setting school goals; determining the goals of teacher’s evaluation, and their
task/s, role and responsibility as well as determining the time frame for evaluation as an essential part. "At the
beginning of the discussion on determining the needs / goals of the school in the context of a thorough
assessment of the effectiveness of teachers, all parties involved should be informed in detail of the overall model
of evaluation. The manual should state that teachers need to be informed about the way they will be evaluated
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and that during their assessment all factors that affect performance and results of the work should be taken into
account. "(Seyfarth, 2002: 153).
Issue that has also been raised and is related to the type and manner of communication is the interaction
between the evaluator and the teacher. It can significantly help in the process of building the model for
evaluation because it: enables cooperative development plan for evaluation; provides an opportunity to
strengthen individual skills and improves performance; raises expectations of the teacher; increases the
likelihood of change in performance; identifies different ways of achieving higher standards. Systematic
communication between the evaluator and the teacher in the evaluation process reduces side effects and greatly
enhances organizational effectiveness (Cummings & Schwab, 1973).
If it is treated as an assessment process focused on the diagnosis of certain conditions, prevention of
deviations in educational work, or a process of information then evaluation can generate strong guiding function
(indicating the way to proceed with the implementation of successful programs, and development of less
successful programs). In this respect, public communication (social environment) is essential.
The nature of communication, especially between the one who evaluates and the one being evaluated
determines the quality of the evaluation model. Some studies show that the interaction between the evaluator
and teacher significantly determines the quality of the evaluation model since assessment is a personal and
emotional thing. Although assessment often produces doubt or open conflict in effective systems for evaluating
teachers, the trust between the assessor and the assessed often dominates. (Stronge, J., 1991). Hence, proper
training of assessors is crucial in the development of models for evaluating teachers (Seyfarth, 2002).
James Strongе (1995) proposes a model of open communication between the evaluator and the teacher
which involves: common development of the evaluation plan, providing opportunities for individual
development and improving performances, encouraging teachers’ self expectations, increasing the possibilities
for change in performances, identifying ways of setting higher standards in quality of work, open check and
constant balancing of the model. (James H. Strongе, 1995: 8) Not only interactive relations in one institution are
important for the climate and culture in the same but also dominant attitudes among the employees in terms of
fairness and dignity. Thus the climate of trust can be treated as another feature of successful models for
evaluation.
Although, particular model appears conceptually and technically correct, it does not guarantee efficient
and quality evaluation of teachers and models that are technically flawed and irrational and are likely to
experience failure. Models for evaluation of teachers that are conceptually and technically well structured have
bigger chances of achieving the desired goals. But this depends on appropriate setting of the standards for
quality measurement of the teachers’ work as well as the appropriate use of the same. This could be reflected in
the development of models for evaluating teachers, and technically in terms of their justification (legal and
ethical), usefulness (informative, timely and influential), viability (effective, relatively easy to use) and precision
(serious and credible). (Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. 2007)
Using multiple data sources in teacher evaluation is an important feature of effective models for
evaluation. It means using various techniques, methods and instruments. In general, in practice key sources of
data for evaluation of the teacher are: Observation (observation of the teacher in the classroom, in the
workplace, ongoing surveillance and monitoring of students); Feedback to students, parents, colleagues and
superiors; Data on student achievement - marks; Portfolio (current achievement certificates, notes, lesson plans);
Self-evaluation (i.e. own analysis of the results). Using multiple data sources within the evaluation of the results
of the teachers, can greatly increase the reliability and productivity of the models for evaluation.

3.

CONCLUSION

A lot of knowledge about the problem indicates the need of removing organizational barriers associated
with the mismatch between individual and institutional need for development and overcoming personal barriers
(disappointment, lack of confidence, stress, fear of failure). Also it is necessary a distinction to be made between
monitoring and evaluation, and systematic communication to be ensured between those who are assessing and
those who are being evaluated. Despite this, it seems that assessors’ reference, cooperation between assessors
and those being assessed in designing mechanisms for evaluation and commitment in the process of planning
and implementation of the evaluation are essential for providing quality models for evaluation.
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PROCESS QUALITY OF
THE PRESCHOOL EDUCATION CENTERS
Belkıs TEKMEN*
Abstract
Due to the recognition of the significance of early childhood years worldwide, there has been a dramatic increase in the number
of preschool education programs in Turkey. However, the increase in the quantity of such programs brings the question of
quality. Using ecological systems theory as a framework, to study in the early childhood education field there should be an
understanding of links between structural indicators of quality and children’s development and also need to understand the
mechanisms by which structural quality affects process quality, which requires examining what actually happens in the early
childhood education care centers.
This study aims to understand the process quality of these centers with the Early Childhood Environment Rating Scale- Revised
(ECERS-R) which is developed by Harms and Clifford based on the Developmentally Appropriate Practices. It has 7 subscale
sand 43 items. The seven subscales are: Space and Furnishings, Personal Care Routines, Language- Reasoning, Activities,
Interaction, Program Structure and Parents-Staff. In order to fill out the rating scale, observation method is used. Establishing the
validity of the observation, triangulation is used as a method to overcome the observer-bias in this study. For that purpose two
observers trained in the early childhood education field conducted ECERS-R at the same centers, at the same classes, and at the
same time after the training and piloting study in the pilot ECEC center which was not included in the sample. Inter rater
agreement of the scale was 0.77 (p=0.01). ECERS_R was conducted in the 9 ECEC centers in Ankara that are selected by
convenience sampling at the spring term of previous academic year. In each center observers spent approximately four and a half
hours, which the minimum time spent in the center was three hours.
Although there is not a magical recipe for an early education and care program which is effective and beneficial for all age
ranges, cultures, and needs, it is widely accepted that the high quality early childhood education and care should take into
consideration the family, the community and the professionals. As it is the case in every system which early childhood education
and care can be considered as one, for the continuous improvement, quality characteristics of these centers should be
continuously licensed and inspected by the supervisor institutions.
Key Words: Preschool Education, Quality of Education, ECERS-R, Developmentally Appropriate Practices

I. INTRODUCTION
Throughout the world, governments at both the local and national levels, as well as the voluntary agencies, are
spending large amounts of money and effort on programs and projects of different types to support early childhood
education. While there is consensus that quality matters, there is less consensus about what quality is or how it
should be measured. In terms of quality, structural factors are easier to actually observe than process factors and thus,
easier to measure and regulate, but they are considered to have indirectly impact outcomes for children. Process
variables, on the other hand, are factors that are considered to have a direct influence on children; however, these
factors, sometimes described as “dynamic”, are much more difficult to directly measure and usually require the
interpretation of experts.
Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS)
ECERS is a method that evaluates the overall quality in a preschool setting without focusing on individual teachers
or children. The method was developed in USA by Thelma Harms and Richard Clifford in 1980. The original
version of ECERS has been extended with 20 new items, covering literacy, mathematics, science and environment,
and diversity. The extension is based on desirable learning outcomes and was developed by Sylva, Siraj-Blatchford,
Taggart and Colman (1998) and the original ECERS has been revised, ECERS-R being published in 1998 (Harms,
Clifford & Cryer, 1998).
The criteria of ECERS originate from years of research into children’s learning and development and from practical
experience in preschool. The criteria focus on basic and general conditions for a child’s learning, such as being
active, participating, communicating and co-operating with others and the possibility of developing his/her own
interests and goals for learning. These criteria of quality are based on assumptions of what constitutes quality in early
childhood education and how different levels of quality are rooted in pedagogical processes. ECERS has important
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strengths, including having good psychometric properties and being relatively easy to use reliably. An extensive set
of field tests of the ECERS-R was conducted in 45 classrooms in 1997, the scale as reliable at the item and the
indicator level, and also at the level of total score. The percentage of agreement across the 470 indicators in the scale
is 86.1% and the internal consistency level of the scale was 0.92. Also widespread use of the scale means that crossstudy comparisons are possible (Wandel and Wolf, 2000).The rationale underlying ECERS is that common
dynamics, materials, etc., must be present to make developmentally appropriate gains possible, physically, socially,
intellectually and emotionally (Harms & Clifford, 1980, 1983). Such observational instruments as ECERS-R,
measure quality of the physical setting, curriculum, caregiver–child interactions, health, safety, scheduling of time,
indoor and outdoor play spaces, teacher qualifications, play materials, center administration, and meeting staff needs.
Although no single accepted process measure of developmentally appropriateness exists, the Early Childhood
Environment Scale (ECERS, Harms & Clifford, 1980) has been used widely to capture the essence of quality
classrooms in both practical and research settings (Bryant et al., 1994). An adaptation study of ECERS was also
conducted in Turkey and found reliable to be used in process quality studies (Tovim, 1996).
Developmentally Appropriate Practices
DAP is a philosophy that guides the education of young children. It is based on current empirical knowledge of child
development derived from research and recognized theory. Based on theories of Dewey, Vygotsky, Piaget, and
Erikson, developmentally appropriately practices reflect an interactive, constructivist view of learning. It has a broad
definition of the environment including spatial, programmatic, and interpersonal features that directly affect children
and adults in an early childhood center. Moreover, DAP guidelines serve as the most accepted standards of early
childhood quality both or structural and process quality characteristics. ECERS is also one of the most popular
process quality measures of the early childhood environment based on DAP. On the other hand, it is also important
to emphasize that ECERS is only one way of looking at quality and can preferably be combined with other methods.
Recent studies about the structural quality especially on the physical characteristics of the centers showed that there
is a need of revision of the regulations and applications of the preschool centers in Turkey. In addition, research in
Turkey on early childhood education and care need more emphasis on process quality. Moreover, pedagogical
quality which gives emphasis to the educational and developmental evaluation of the children enrolled in the centers,
needs more attention to understand the effect of the education and care received from the center.
II. METHOD
Data Collection Tool
As stated in the introduction part, ECERS-R is a widely used quality assessment tool with high reliability and
validity. It was also translated into a number of languages including Italian, Swedish. German, Portuguese, Spanish
and Icelandic and used in international studies (Tietze, Cryer, Bairrao, Palacious, and Wetzel, 1996 cited in Harms
and Clifford, 1997). Another example of international use of ECERS was the study of Turkish adaptation of the
scale. Tovim (1996) conducted a study on the Turkish translation and reliability of ECERS. The study was carried
out in three phases; the translation of ECERS, the transliteral equivalence, and reliability studies of the Turkish form
of the ECERS. The researcher and a colleague applied the whole scale in five classes of two early childhood
education and care centers. The result of the study showed that with some work on the “adult needs” subscale, the
Turkish form of the ECERS would be similar to the original one and could be used in the field of early childhood
education.
ECERS-R defines the environment including spatial, programmatic, and interpersonal features that directly affect
children and adults in an early childhood center. It has 7 subscales and 43 items. The seven subscales are:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Space and Furnishings
Personal Care Routines
Language- Reasoning
Activities
Interaction
Program Structure
Parents and Staff
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Each 43 item expressed as a 7-point scale with descriptors for 1 (in adequate), 3(minimal), 5(good), and 7(excellent).
2, 4, 6 are the mid points for example, 4 is a score that means between minimal and good. These quality levels are
consistent with developmentally appropriate practices (DAP). The focus is on the needs of children and how to meet
those needs to the best of our understanding (Harms and Clifford, (1997). To determine the differences between
“Minimal,” “Good,” and “Excellent” on the ECERS-R, here is an example for Language and Reasoning: Item 16
(Must be scored yes on all indicators.)
Minimal:
3.1 Some activities are used by staff with children to encourage them to communicate.
3.2 Some materials are accessible to encourage children to communicate.
3.3 Communication activities are generally appropriate for the children in the group.
Good:
5.1 Communication activities take place during both free play and group times. (Eg.: Child dictates story about
painting; small group discusses trip to store.)
5.2 Materials that encourage children to communicate are accessible in a variety of centers. (Eg.: Small figures and
animals in block area; toys for dramatic play— outdoors or indoors.)
Excellent:
7.1 Staff balance listening and talking appropriately for age and abilities of children during communication activities.
(Eg: Leave time for children to respond; verbalize for children with limited communication skills.)
7.2 Staff link children’s spoken communication with written language. (Eg.: Write down what children dictate and
read it back to them; help them write note to parents.)

Data Collection Procedure
In order to fill out the rating scale of ECERS-R, observation method was used and for establishing the validity of the
observation, triangulation was used as a method to overcome the observer-bias in this study. There are different types
of triangulation in qualitative researches chosen according to the needs of the research, such as data triangulation,
investor triangulation, theory triangulation, methodological triangulation, or environmental triangulation (Fraenkel
and Wallen, 2003). In this study, investor triangulation is conducted for the purpose of obtaining confirmation of
findings through the convergence of different perspectives in a specific context. Two researchers having PhD in early
childhood education field conducted ECERS-R at the same centers, at the same classes, and at the same time after
the training and piloting study in the pilot center which was not included in the sample. Investor triangulation
involves using multiple investigator/ observer in the process. In order to triangulate, each observer studies the
measure using the same qualitative method and findings of each observer is compared. If the findings from the
different researchers arrive at the same point then validity has been established (Marshall and Rossman, 1999).
Observers employed the research as non –participant observers in the centers. “In a non-participant observation
study, researchers do not participate in the activity being observed but rather “sit on sidelines” and watch; they are
not directly involved in the situation they are observing.” (Fraenkel and Wallen, 2003, p.451). Inter rater agreement
of the scale between the researchers was 0.77 (p=0.01). The data collection procedure was completed in nine
preschool centers located in central Ankara which agreed to participate in the study in the 2013 spring semester.

In addition to the observations made in the centers, some informal interviews were also made with both the
principals and the teachers to have more information on some items that cannot be observed at that time about the
process.
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III. FINDINGS

Table 1. ECERS-R Scores of the Centers
Subscales of
ECERS-r

Centers under MONE
1
2
3

Centers under SSCPA
4
5
6

7

8

9

Total

Space and
Furnishings

3.00

2.75

3.38

2.31

4.38

4.31

2.25

2.00

2.00

2.90

Personal
Care
Routines

3.25

3.41

3.41

1.75

4.48

3.92

1.65

3.00

2.63

3.09

LanguageReasoning

2.13

3.25

4.50

3.38

4.88

3.42

2.75

2.00

1.63

3.12

Activities

1.80

1.80

3.00

1.75

4.05

3.60

1.90

2.00

1.50

2.36

Interaction

2.10

5.40

4.80

4.20

6.60

4.20

2.70

3.00

3.00

4.03

Program
Structure

2.15

2.98

3.33

2.00

5.10

3.95

1.15

2.45

1.65

2.76

Parents and
Staff

3.85

3.48

3.58

1.83

5.05

4.25

1.90

2.13

1.92

3.14

Total

2.69

3.09

3.71

2.36

4.75

4.01

2.07

2.87

2.02

Each score on the table indicates the average score of the two observers rated the scale at the same center. Interrater
agreement of these items was 0.77, which indicates a high level for these kinds of studies. There is not any intention
of generalizing the results to the all centers in central Ankara, but in the small sample of the participant centers we
can say that although many characteristics of the structural quality are met in centers, process quality of centers are at
the minimal level as seen on Table 1.
The highest subscale score obtained is the “interaction” (4.03-level between the minimal and good), which includes
the items of supervision of gross motor activities, general supervision of children, discipline, staff-child interactions,
and interaction among children. The lowest score obtained is on the “activities” (2.36- level between the inadequate
and minimal) which includes the items of fine motor, art, music/ movement, blocks and sand/ water, dramatic play,
nature/ science, math/ number, use TV/ computers and promoting acceptance of the diversity.
IV. DISCUSSION AND CONCLUSION
At a practical level a preschool should be seen as a complex interdependent relationship between individuals and
environment. An environment in preschool includes both the physical environment, that is, space, equipment,
materials and how they are arranged and used, and all pedagogical processes that take place.
The physical environment of the preschool setting should reflect knowledge of and respect for the safety, physical
well-being, intellectual stimulation, and social support of the child. Materials should be closely connected to the
desired outcomes of quality preschool education, which are universally required for the full development of the child
for later school success and competence in adult life. Although the quality of space and materials is dictated by
cultural, geographic, and economic realities in different nations, environments for children should always reflect
concern for all aspects of child development; physical, cognitive, social, and emotional which means the whole child.
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Space and materials for preschoolers should enhance sociality, support a sense of emotional safety, and reflect
respect for the familial and cultural experiences of the child.
In the same manner, process quality including space and furnishings, personal care routines, language- reasoning,
activities, interaction, program structure, and parents- staff are measured in a sample of centers by ECERS-R and
found that the total process quality is approximately at the minimum level (3.07) among the selected centers.
Moreover when we look at the total scores of each center participated in the study; we see that none of them could
get a score of good (5) or more. At the sub subscale level “activities” got the least score among other sub scales
which is between the inadequate and minimum (2.36). One reason for this might be the lack of understanding of the
developmentally appropriate practices among the teachers. On the other hand, the highest scored (4.03 -between
minimal and good) subscale is the “interaction” which includes the interaction of teachers and between children.
In the preschools, which are under the supervision of MONE, because of the inspection procedure, more emphasis is
attached on the documentation of educational ingredients such as daily plans, samples of child products and
management factors. Besides, at daycare centers under the supervision of SSCPA, the control of the supervisor
authority is carried out for the documentation of health and care supplies of the children. The assessment of the
process quality of the centers is very complicated, time consuming and often needs replication (Tekmen, 2005).
Determining quality is no doubt a difficult concept and as indicated in the literature review, the most common way of
studying the overall quality of the early childhood education centers is to consider two main components, structural
and process quality. These two main components include many subcomponents and intersections within the
components occur since the quality is a multidimensional concept including many features. As in every system in
which early childhood education and care can be considered as one, for the continuous improvement, quality
characteristics of the preschool centers should be continuously licensed and inspected by the supervisor institutions.
Before giving approval to new centers, the present centers should be re-licensed and their level of quality must be
improved. The inspectors working in this field should be trained in the early childhood education and care to have a
better view of both the structural and process characteristics of the centers, not only on the theoretical part but also in
practice.
Another important characteristic that affects the quality of the experiences of the child is the teacher training and
experience. Supported by the research (Tekmen, 2005), as the level of the teacher education gets higher, the
effectiveness of the interaction between the teacher and children gets higher, too. Since knowledge is a dynamic
matter, which never stays the same, the implications depending on this knowledge should also improve continuously.
Effective in-service training should be available for all the teachers, caregivers and other staff working in this field,
and also they should be encouraged to participate in such kind of training programs.
During the conversations conducted by the authorities of both institutions, it is understood that there is confusion
about the licensing and inspection process of the centers. Because of the lack of the training in early childhood
education and care, inspection procedures cannot go further than the control of the documentation. It is also reported
that gathering of all the early childhood services under MONE is planned in the future to overcome the confusion of
both the licensing and inspection procedures.
For further research, to have the participation of all the centers in the country can help to have a clearer and
meaningful look at the overall quality. In addition, research on the criteria of the selection of the preschool centers
from the parents view will be noteworthy. Investigation on which characteristics of the centers they predict the
quality of the centers, and their other perceptions and expectations of education and care that their children receive
will help to reach a better level of quality of early childhood education and care for the benefit of children.
At a practical level a preschool should be seen as a complex interdependent relationship between individuals and
environment. An environment in preschool includes both the physical environment, that is, space, equipment,
materials and how they are arranged and used, and all pedagogical processes that take place throughout the day, such
as: activities, content and interactions between child and teacher and between the children, the atmosphere and the
attitude of the teacher (Sheridan, 2001). This is an environment that has a message to the child, an environment that
set frames for learning and development by either creating possibilities or hindering them, an environment that can
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or cannot be influenced and changed by the child. The pedagogical quality of preschool and school depends on how
various aspects of quality, as well as social and cultural values, traditions and overall goals for learning, interact with
one another and in accordance with parallel changes in society. In practice, all these aspects are inseparable and
constantly interact with one another.
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İLK VE ORTAOKULLARDA ÇEVRE EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN PRIMARY AND
SECONDARY SCHOOLS
Ertuğ Can1, İbrahim Serençelik2
Özet
Araştırmanın amacı; ilk ve ortaokullarda çevre eğitiminin mevcut durumunu incelemek ve etkili bir çevre eğitimine yönelik
öneriler geliştirebilmektir. Araştırmada literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda, eğitim programları, ders
kitapları, kalkınma planları, hükümet programları, Millî Eğitim Şurâ kararları ve bilimsel yayınlar incelenmiştir. Araştırma
kapsamında, mevcut çevre sorunlarının neler olduğu, çevre eğitiminin dünyada ve Türkiye’deki gelişim sürecinin nasıl
geliştiği, ulusal kalkınma planları ve hükümet programları ile ilkokul ve ortaokul programlarında ve ders kitaplarında çevre
eğitiminin yeri ve önemi incelenmiştir. Ayrıca, ilkokul ve ortaokullarda etkili bir çevre eğitiminin nasıl olması gerektiği
sorularına cevap aranmıştır.
Araştırma bulgularına göre, ilkokul ve ortaokul eğitim programlarında çevre eğitimine kısmen yer verildiği ancak,
uygulamanın yetersiz olduğu, ders kitaplarında çevre ile ilgili içeriğin yeterli olmadığı, hükümet programları ve kalkınma
planlarında çevre kavramına yer verildiği ancak çevre eğitimi ile ilgili stratejik bir yaklaşım bulunmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Araştırma bulguları, çevre konusunun ayrı bir ders olarak ele alınmadığını, değişik derslerin kapsamında
verilmeye çalışıldığını göstermektedir. Millî Eğitim Şura kararları ile eğitim politikası ve eğitim planlaması
uygulamalarında çevre eğitimine yeterli önemin verilmediği, genellikle uygulamaya dönük adımların atılmasına ihtiyaç
bulunduğu görülmektedir.
Araştırma sonucuna göre, çevre eğitimi programlarının geliştirilmesi ve çevre eğitiminin ayrı bir ders olarak programa
yerleştirilmesi, sosyal etkinliklerde çevre eğitiminin önemsenmesi, MEB ile Üniversiteler ve çevre örgütlerinin işbirliği
yapması, okul bina ve bahçelerinin çevre eğitimine uygun düzenlenmesi, ulusal düzeyde “sürdürülebilir bir çevre eğitimi
stratejisinin geliştirilmesi” önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: eğitim, çevre, çevre eğitimi, ilkokul, ortaokul.
Abstract
The aim of this research is to examine current situation of environmental education in primary and secondary schools, and
develop suggestions respectively. In this research, literature review was used as a method. In this context, education
programs, course books, development plans, governmental programs, National Education Council decisions and scientific
journals were examined. Current environmental problems, development of environmental education in Turkey and the
world, national development plans, governmental programs and the state and importance of environmental education in
primary and secondary are examined. In addition, the way for an efficient environmental education in primary and
secondary schools is discussed.
Results showed that environmental education is partially involved in primary and secondary school education programs.
However, the practice and content of environmental education were found to be insufficient. Also, lack of a strategic
approach to environmental education was pointed out. Environmental education was found to be given as a subsumption of
a different course rather than a separate course. In addition, the results showed that National Education Council decisions,
education policy and education scheduling gave insufficient credit to environmental education, and generally applicationoriented steps are needed.
In line with the research results, the following is suggested: developing the environmental education program and placing
of environmental education as a separate course to the schedule, giving credit to environmental education in social
activities, cooperation of MEB, universities and environmental organizations, appropriate arrangement of school building
and gardens for environmental education, developing a “sustainable environmental education strategy” nation-wide.
Key Words: education, environment, environmental education, primary school, secondary school.

1.GİRİŞ
Çevre sorunları, dünyanın hemen hemen her yerinde, özellikle son 40 yılda artarak, insan yaşamını
olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. Ormanların tahrip edilmesi, erozyon sonucu toprak kaybı, çölleşme,
nüfusun artış hızı, plansız şehirleşme, yeşil alanların yok edilmesi, kıyıların tahrip edilmesi, doğal kültürel ve
tarihi mirasın yok olması, sanayi kimyasallarının toplum sağlığını olumsuz yönde etkilemesi, nükleer ve termik
santrallerin yarattığı kirlilik, tüm dünyada çevre sorunları olarak artarak karşımıza çıkmaktadır.
Tarihsel süreç içerisinde avcı toplayıcı toplumdan, tarım toplumuna ve sanayi toplumu sürecinde
insanlar dönemsel olarak çevreyi etkileyerek erozyona ve habitatların yok olmasına neden olmuşlardır.
Sanayileşme, doğal kaynakların kullanılması üzerine kurulmuştur bilim ve teknolojik ilerleme ise daha fazla
1 Yrd.Doç.Dr., Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ertugcan@gmail.com.,
Belgegeçer:0288 246 17 33
2 Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, serencelik@gmail.com.
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doğal kaynağın kullanılmasına neden olmuştur. Ünal’a (2001) göre, insanlar toprağı, ormanları, havayı, suyu,
madenleri ve enerji kaynaklarını, gelecek nesillerin de payı olduğunu düşünmeden kıyasıya kullanmışlardır.
Günümüz yöneticileri, kurum ve kuruluşları, bilerek veya bilmeyerek, çevre üzerinde yaptıkları
tahribatlardan dolayı, gelecek kuşaklara çok şey borçludurlar. Sorumluluğu olanların yapmaları gereken en
önemli iş ise hızlı bir biçimde çevre eğitimi politikaları geliştirmek ve çözüm üretmektir.
Çevre, bir canlı varlığın bağıntı kurduğu olaylarla varlıkların tümü. Çevre, her hangi bir varlığın
belirlenmesinde dış etkenleri dile getirir (Hançerlioğlu, 1996:48). Ekoloji, insan ve diğer canlıların birbirleri ve
çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır (Kışlalıoğlu ve Berkes, 1994:13).
Katı atık, insanların ve sanayi kuruluşlarının tüketim ve üretimleri sonucunda oluşturdukları ve
kendileri için değer ifade etmeyen atıkların tümüdür (Samsunlu, 2004:70). Tehlikeli Atık, özellikle sanayi
faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve öncelikle insan sağlığını olumsuz etkileyen ve mutojenik, teratojenik
etkiler yaratan maddelerdir (Samsunlu, 2004:70).Çevre eğitimi, çevreyi korumak için insanların tutumlarının,
değer yargılarının, bilgi ve becerilerinin istendik yönde geliştirilmesi ve değişen tutum ve davranışların çevre
için gösterilmesi sürecidir.
Enerji, her zaman toplumsal üretim süreçlerinin temel girdilerinden biri olmuştur. Fakat enerjinin asıl
önemi endüstrileşme süreci ile artmıştır. Tuna’ya (2001) göre, enerji, sanayileşme sürecinde üretim ve tüketim
sürecinde daha çok teknik ve ekonomik boyutları ile ele alınmış ve çevresel ve toplumsal boyutları üzerinde
daha az durulmuştur. Oysa özellikle 1970’li yıllardan sonra enerji sektöründeki üretim ve tüketiminin çevresel
ve toplumsal etkileri ekonomik ve teknik yönünden daha çok önem kazanmıştır.
Şehirleşme sürecinde de hızlı alt yapısız yerleşim ve evsel atıklar gelecek için ciddi sorunlar
yaratmaktadır. Şehirleşme sürecinde dikkat edilmesi gereken konular tespit edilmeli ve ona göre planlı
şehirleşme ve sanayileşme çalışmaları yapılmalıdır. Son yıllarda şehirlerin akciğerleri olarak bilinen ormanlar
plansız kentleşme sonucu yok olmaktadır. Çevre sorunu olarak adlandırılabilecek bir başka unsur ise kültürel
varlıkların talan edilmesidir. Binlerce yıl önceki uygarlıklardan günümüze miras kalan tarihi ve doğal yapılar
yerleşim yerleri içerisinde kalmakta ve korunamadığı için tarihi miras da yok olmaktadır. Koparal’a (2012:27)
göre; gelişmekte olan ülkelerde, kentlerin çekiciliğinden çok, kırsal kesimlerin iticiliğinden kaynaklanan ve
sanayiye dayanmayan bir kentleşme olgusu yaşanmakta iken, gelişmiş ülkelerde, sanayileşme ve kentleşme
birlikte gerçekleşmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde paralel bir gelişim seyri izlemeyen çarpık kentleşme
ekolojik yerel dengenin bozulmasına sebep olmaktadır. Plansız kentleşmenin neden olduğu çevre sorunları ise
hava kirliliği, gürültü kirliliği, trafik ve yetersiz altyapı gelmektedir.
Torunoğlu’na (2013:9) göre ise; Ekolojik krizin önemli nedenlerinden biri hızlı nüfus artışıdır. Türkiye
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2014 yılındaki verilerine göre, Türkiye’nin nüfusu 76 milyon 667 bin 864
kişidir. İstanbul nüfusu ise, 14 milyon yüz altmış bin dört yüz altmış yedi kişidir. Bu verilere göre, İstanbul’da
birim kilometre kareye düşen insan sayısı 7375 kişidir. Bu yoğunluğun neticesinde bir kirlilik ortaya
çıkmaktadır. Bu kirliliğin nedenleri ise, oturduğumuz konutlar, sanayi, taşıtlar ve diğer faktörlerdir.
Günümüzde ülkelerin çevresinde nelerin olup bittiği çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yakından
izlenmektedir. Dünya Ekonomik Forumu ABD’deki Yale ve California üniversitelerinin işbirliği ile 2000-2005
yılları arasında ülkelerin çevresel sürdürülebilirlik göstergelerini hesaplamıştır. Göstergelerin hesaplanmasında
hava ve su kalitesi, iklim değişikliği arazi koruma, biyolojik çeşitlilik, doğal varlık yönetimi, eko etkenlik, çevre
sağlığı atık vb. konularda yetmişi aşkın değişkenden yararlanılmıştır. Bu göstergelerdeki değişmeler
çevremizdeki gidişin hiç de iyi olmadığını göstermektedir. Örneğin 2002 yılında 142 ülke için hesaplanan
göstergelerin ortalaması 100 üzerinden 49,7 iken, 2005’te ancak 49,9 olabilmiştir. Başka bir deyişle 2002 ile
2005 arasındaki sürede dünyamızın çevresi sadece %0,2 oranında iyileştirilebilmiştir. Ülkemizin çevresi ise
iyileşmemiş, daha da kötüleşmiştir. Ülkemizin 2002 yılında 50,8 olarak hesaplanan çevresel sürdürülebilirlik
göstergesi 2005 yılında 46,6 ya düşmüştür. Bu nedenle “çevresel sürdürülebilirlik göstergesi” sıralamasında
2002 yılında 142 ülke arasında 62. Sırada olan ülkemiz 2005 yılında 91. Sıraya inmiştir (Torunoğlu, 2013:121).
2.AMAÇ
Araştırmanın amacı; ilk ve ortaokullarda çevre eğitiminin mevcut durumunu incelemek ve etkili bir
çevre eğitimine yönelik öneriler geliştirebilmektir.
3.YÖNTEM
Araştırmada literatür tarama yönteminden yararlanılmıştır. Bu kapsamda, bu alanda yapılan bilimsel
araştırmalar, yasal düzenlemeler, eğitim programları, hükümet programları ve kalkınma planlarında çevre
eğitimine yönelik düzenlemelerden yararlanılmıştır.
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Türkiye’de ilk ve ortaokullardaki çevre eğitiminin mevcut durumunun incelenmesi bu araştırmanın temel
problemi olarak ele alınmıştır.
Araştırmanın cevaplamaya çalıştığı alt problemler ise şunlardır;
1.

Günümüzde mevcut çevre sorunları nelerdir?

2.

Çevre eğitiminin gelişim süreci nasıl bir seyir izlemektedir?

3.

Türkiye’de çevre politikaları ve çevre eğitimi nasıl gelişmiştir?

4.

Kalkınma programlarında çevrenin yeri ve önemi nedir?

5.

Hükümet programlarında çevrenin yeri ve önemi nedir?

6.

Milli Eğitim Şuralarında çevre eğitiminin önemi nedir?

7.

İlköğretim programlarında çevre eğitiminin yeri ve önemi nedir?

8.

İlköğretim ders kitaplarında çevre eğitiminin yeri ve önemi nedir?

9.

Türkiye’de çevreci kuruluşlarının çevre eğitimindeki rolü nedir?

10. İlkokul ve ortaokullarda etkili bir çevre eğitimi için neler yapılmalıdır?
4.BULGULAR
Hızla artan nüfus, sanayileşme, plansız ve düzensiz kentleşme, tarım ilaçları, canlı türlerinin
genetiğinin değiştirilmesi, suni gübreler, deterjanlar, nükleer denemeler, nükleer sızıntılar, kimyasal maddeler,
gürültü gibi unsurlar çevre kirliliği yaratmaktadır. Bu kirlilik aynı zamanda su, hava, toprak kirliliğine neden
olmakta ve canlıların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Canlı sağlığının olumsuz etkilenmesi ve insan eli ile
doğaya verilen tahribatlar sonucu bazı canlı türleri yok olmakta, bazı canlılar ise bağışıklık kazanarak geometrik
hızla çoğalmaktadır. Canlı türlerinin azalması, yok olması, veya hızlı artışı ekolojik dengenin bozulmasına
neden olmaktadır. Çevre sorunlarının esas sebebi ekolojik dengenin bozulması olarak bilinmektedir. Çevre
sorunlarının çok boyutlu ve geniş bir konu olması bütün bilim dallarını ilgilendirmektedir. Disiplinler arası bir
önlem alınmazsa çevre sorunlarının gelecekte tehlikeli evrelere ulaşma ihtimali insanlarda çevre bilincinin
oluşmasına sebep olmuştur (Çokadar, Türkoğlu ve Gezer, 2006:86). Küresel ısınma sonucu iklim değişikliği,
doğal kaynakların korunması, atıklar, ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, radyasyon, ormanların yok
olması gibi sorunlar herkes tarafından kabul edilen küresel çevre sorunlarıdır. Bu küresel çevre sorunların
kirleticilerin yerel kirleticilerle birlikte sebep oldukları kirlenmeler ise genel olarak, su kirliliği, toprak kirliliği,
hava kirliliği ve gürültüdür.
4.1.Çevre Eğitiminin Gelişimi
Sanayi devrimi sonrası hızlı kentleşme, birinci ve ikinci dünya savaşlarından sonra ortaya çıkan çevre
sorunları insanları bu sorunlarla baş etme arayışına itmiştir. Güçlü’ye (2010) göre, insanları daha fazla
karamsarlığa iten tablo duyarlı davranan çeşitli bireylerin ve toplum katmanlarının yaşanılan sosyal, ekonomik
ve politik gelişmelerle çevreye bakış açısının da değişmesine yol açmıştır. Çünkü, hemen herkes tarafından
yaşanılan ve artan bilimsel gelişmelerle boyutları her geçen gün daha iyi anlaşılan çevre sorunları ile ilgili
sürekli şikayet etmekten ziyade bu sorunların daha da kötüye gitmeden önce durdurulması ve sonrasında da
çözümüne yönelik adımların atılması büyük önem arz etmektedir.
Çevre ile ilgili sorunları tam olarak analiz edebilmek, elde edilen analizlere dayalı olarak sorunlara
çözüm üretebilmek, doğada canlı cansız varlıkların uyum içerisinde yaşayabilmesi için toplumların ekoloji ve
çevre bilimlerinden haberdar olmaları gerekmektedir. Ünal’a (2001:5) göre, bireylerin çevre ile ilgili
davranışlarında değişikliklerin meydana gelmesi, insan ve diğer canlıların birbirleriyle ve çevre ile olan
ilişkilerinin yani temel ekolojik olayların kavranmasıyla mümkündür.
Çevre eğitimi olgusu 1970’li yıllarda bazı ülkelerde kabul edilse de, ilk defa 1972 yılında
Stockholm’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı ile çevre eğitimi konusu uluslararası bir
boyut kazanmıştır. Konferans Bildirgesindeki “insanlık, şimdiki ve gelecek nesiller için çevreyi korumak ve
iyileştirmek mecburiyetindedir” ifadesi ile dikkatler insanların çevrelerine dönük tutum ve davranışlarına
çekilmiştir. Stockholm konferansının önerileri doğrultusunda, UNESCO Çevre Dairesi, 1975 yılında 136 üye
devlet “Çevre Eğitimi için Kaynakların Değerlendirilmesi” üye devletlerin “İhtiyaçları ve Öncelikleri” anketi
uygulanmış ve bu anketin sonuçları hazırlanacak çevre eğitimi programları için temel oluşturmuştur.
UNESCO ve UNEP işbirliği ile Moskova’da gerçekleştirilen “Uluslararası Çevre Eğitimi ve Yetiştirme
Kongresi’nde de çevre eğitiminde öğretmenlik eğitiminin kilit öğe olduğu sonucuna varılmıştır. Nitelikli ve
sürdürülebilir bir çevre eğitimi vermek için en iyi yöntemin öğretmenlik eğitiminde çevre eğitim boyutunun öne
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çıkarılması gereği vurgulanmış, çevre eğitimi verecek öğretmen ihtiyacının giderilmesi ve her türlü eğitim
kademeleri için öneri ve program geliştirmenin önemi üzerinde durulmuştur (Ünal, Mançuhan, Sayar, 2001).
1977 Tiflis Hükümetler arası Çevre Eğitim Konferansı’nın ortak metninde; Yaşanan süreçte insanın
doğayı değiştirme yeteneğine sahip olması, doğa dengesinin bozulmasına ve bunun sonucunda da canlı
türlerinin büyük tehlike altında olduğu vurgulanmıştır. Bildirgede “insanlık şimdiki ve gelecek nesiller için
çevreyi korumak ve iyileştirmek mecburiyetindedir” yükümlülüğü dolayısıyla, kalkınma planlarında acil
stratejilere ihtiyaç duyulduğu, çevrenin geleceği için bu yeni hedef, kalkınmakta olan ülkeler için bir ön şart
teşkil etmektedirler. Çevre alanında ortak bir yaklaşımın ancak tüm halklar arasında dayanışma ve adalet
temelinde olabileceği vurgulanmıştır. Bilim ve teknolojinin verilerinden yararlanan bir eğitim sistemi, çevre
sorunlarına karşı bilinç ve anlayış oluşturmada öne çıkarılmalıdır. Bu eğitim, her ulusun çevreye ve kendi öz
kaynaklarına karşı olumlu bir tavır ve tutum geliştirmesini sağlayabileceği ve çevre eğitiminin, her yaştaki
bireylere örgün ve yaygın eğitimle verilebileceği, çevre eğitimi için medyaya da büyük görevler düştüğü
vurgulanmıştır. Çevre eğitiminin, disiplinlerarası yaklaşımı esas aldığı, bütünsel bir yaklaşımla doğal çevre ve
yapay çevrenin birbiri ile ilişkili olduğunu kabul ettiği, bugünün davranışlarıyla yarın ortaya çıkacak sonuçlar
arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardığı, bu nedenle de uluslararası dayanışmayı esas aldığı belirtilmiştir. Tiflis
bildirgesinde, çevre eğitiminin topluma uzanması gerektiği, bireyin çevre problemlerinin çözümüne katılması
gerektiğini, girişimci bir ruhla gelecek için sorumluluk ve görev duygusunu geliştirmesi gerektiği, çevre
eğitiminin, eğitim sürecinin yenilenmesinde de katkılarda bulunabileceği vurgulanmıştır.
4.2.Türkiye’de Çevre Politikaları ve Eğitimi
Çevre politikası, bir ülkede çevre konusundaki ve çevre sorunları alanındaki çözüm arayışlarına yönelik
tercih ve amaçların belirlenmesi olarak tanımlanır. Çevre politikası, en genel anlamda insanların sağlıklı bir
çevrede yaşamalarının sağlanması ve doğal çevrenin korunmasını hedefler (Torunoğlu, 2013:112).
Ülkelerin çevre politikaları siyasal yapı, ekonomik bağlamda farklılıklar gösterebilir. Çevre
sorunlarının çözümünde de farklılıklar olabilir. Piyasa ekonomisinde çevrenin fiyat politikalarına nasıl etki
edeceği ve maliyeti nasıl etkileyeceği, planlı ekonomik sistemlerde ise çevrenin dahil olduğu bir planlamanın
nasıl yapılacağı hedeflenir. Çevre sorunları kapitalist sistemlerde de sosyalist sistemlerde de aynı önemde
çözüm beklemektedir. Margaret Mead’a göre “kapitalizm de, sosyalizm de çevreyi korumada aynı ölçüde
beceriksizdir”.
Erten’e (2006) göre, çevre sorunlarının en büyük özelliği bölgesel değil, küresel olmasıdır. Çevre sorunları din,
dil, ırk, yaş, ekonomik durum, eğitim düzeyi, yerleşim yeri, meslek ayırımı yapmadan herkesi etkilemektedir.
Bu özelliğinden dolayı, çevre eğitimi sadece bazı eğitimcilerin işi veya çevre eğitiminin verilmesi de değildir.
Dolayısıyla, çevreninin korunması toplumu oluşturan tüm kesimlerin görevidir. Eğitim sisteminde, tüm
derslerde dersin konusu ile çevrenin korunması arasında ilişki kurulmalıdır.
Türkiye’de çevre politikalarına kalkınma planları ve hükümet programlarında yer verilmiştir. Son
dönemlere kadar kalkınma planlarında çevre ve insan sağlığı üzerinde durulmuştur. Türkiye’de mevcut durumun
uzun vadeli bir perspektifle ele alınmasına ve kamu yararı gözetilerek yasal zeminde düzenlemelere ihtiyaç
duyulmaktadır. Burada salt günlük politikalar yerine sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, çevrebilimciler
ile evrensel kriterlere dayalı stratejiler geliştirilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Hükümet programlarında ise
genel olarak son üç hükümet, 45. hükümet, 23. hükümet, 20. hükümet, 7. hükümet ve 5. cumhuriyet
hükümetlerinin ömrü 3 yılın üzerinde olmuştur. 91 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 61 hükümet iş başına
gelmiştir. Hükümetlerin ortalama ömrü 1,5 yıl olmuştur. Bu süre zarfında bir politika belirlenmesi ve
uygulanması olası değildir. Cumhuriyetin ilk yıllarında daha çok sağlık ve imar planlarına yer verilmiştir. ABD
ve Avrupa ülkelerinde gelişen çevre duyarlılığının ülkemizde aynı zamanda başladığı ve hükümet programlarına
yansıdığı söylenemez. Rio, Tiflis konferanslarından sonra da çevre konusu hükümet programlarına tam olarak
yansımamıştır. Hükümet programlarında daha çok kalkınma ve büyük şehirlerdeki hava kirliliği yansımasını
bulmuştur.
Milli Eğitim Şuralarında çevre ile ilgili önemli bir karar veya görüş belirtildiğini söylemek olası
değildir. 12. Şurada “ İlköğretimde öğrencilere, çevrelerini koruma, geliştirme, insan ve çevre sağlığı şuuru
yeterince verilmek üzere; önemli çevre meselelerinin programlar içinde uygulamaya dönük ve köklü davranış
kazandıracak şekilde işlenmesi” kararı alınmıştır. 13. Şurada “Demokrasi ve çevre konusuna ağırlık verilmedir”
kararı alınmıştır. 17. Şurada ise Küreselleşme ve Avrupa Birliği Ürecinde Türk Eğitim Sistemi ana başlığı
altında yer alan Yaşam Boyu öğrenme alt başlığında “İnsan hakları, demokrasi ve çevre bilinci oluşturma
eğitimine önem verilmelidir” kararı alınmıştır. İlköğretim Programlarında Çevre ile ilgili eğitimi programı
hazırlanırken ilk önce, öğrenenler ile yaşamsal çevre arasında ilişki kuracak, bireyin gereksinimleri
karşılayacak ve öğrenciyi motive edecek aktif öğretim süreçlerinin hazırlanması gerekmektedir. Bu ise çevre
eğitimi program akışının yeni paradigmaya uygun “yapılandırmacı” öğrenme yaklaşımı ve buna uygun “yaparak
yaşayarak” öğretim yöntemine göre dizayn edilmesi ve öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak çağdaş öğrenme
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yaklaşımları ile olanaklı olacaktır. Çevre sorunlarının çok boyutlu içeriğinin anlaşılabilmesi için, öğrencilerin
çevre ile ilgili kavramları, olguları ve süreçleri kavramaları ile mümkün olacaktır.
Okulöncesi dönemde çevre, çocuğun yaşadığı ortamdır. Yakın çevrede bulunan ev ortamı, aile
bireyleri, komşular çocuk için önemlidir. Çocuk bu yakın çevrenin kendisine ait olduğunu ve kendisinin de bu
çevrenin bir parçası olduğunu bilmelidir. Okul öncesi eğitimde çocuklarda çevre duyarlılığı yaratmak için
Evimiz ve Ailemiz, Sağlığımız, Mevsimler, Orman, Bitkiler ve Hayvanlar temalarına yer verilmiştir.
Bozyiğit’in (2002) İzmir ilinde yaptığı “Çevre Eğitimi” adlı projede okul öncesi öğrencileri ile yaptığı
çalışmada okul öncesi öğrencilerine önceden çizilmiş resimde ağaç, yaprak ve baca boyamaları istenmiştir.
Ağaç boyamada; öğrencilerin; %79’u ağaçları kahverengi-gri ve siyah renklere, %11’i ağaçları maviye, % 10’u
ise yeşile boyamıştır. Yaprakları boyamada; 58’iyeşile, % 42’si kırmızı-siyah ve sarı renklere boyamıştır. Baca
ve baca dumanı boyamasında ise; % 57’si maviye, % 53’ü siyah renge boyamışlardır. Yapılan çalışma
sonucunda öğrenciler yetersiz görülmüşlerdir. Daha sonra öğrencilere resim boyama yöntemine göre gözlem
yapma bilgisi ve çevre eğitimi verildikten 15 gün sonra boyama yeniden yaptırılmış ve şu sonuçlar ortaya
çıkmıştır; ağaçların; %90‘ı kahverengi ve yeşile, Yaprakların: %79 ‘u yeşile, Baca ve baca dumanı resminde ise;
% 75’i siyah renge boyanmıştır (Bozyiğit, 2002). Okul öncesinde dikkat süresi az olduğundan çocuğun ilgisini
çevre üzerinde yoğunlaştırmak için görsel sunumlardan yararlanılarak çocuğun çevreyi daha geniş ve farklı
açılardan görmesi sağlanarak çevre bilincini geliştirilmelidir.
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5. Maddesine göre ilköğretimin amacı; “öğrencilerin milli ve
evrensel kültür değerlerini tanıma ve benimsemeleri, çok yönlü gelişmeleri, çağdaş teknolojileri, etkili bir
biçimde kullanmaları, doğayı tanıma ve korumaları, bilgiye ulaşma tekniklerini öğrenmeleri, bilimsel düşünme
gücünü, girişimcilik ve yaratıcı düşüncelerini geliştirmeleri” biçiminde tanımlanmıştır. Tanıma bakıldığında
tanımda yer alan “doğayı tanıma ve koruma” çevreye duyarlı bir neslin yetiştirilmesinin hedeflendiği
söylenebilir. Talim Terbiye Kurulunca 2004 yılında yayımlanan İlköğretim programında İlköğretim 1-3. sınıf
Hayat Bilgisi dersinde kazandırılacak beceriler arasında çevre ile ilgili olarak; yaşadığı çevre ile bir bütün
olduğunu fark etme, insanla çevre arasındaki karşılıklı etkileşimi görme, çevreye zarar vermenin kendine zarar
vermek olduğunu kavrama, kendi kültürünü ve başkalarının kültürlerini keşfetme, kültürlerin farklı veya aynı
bölümlerini tanıma, kültürel eserleri koruma (MEB, 2005: 17) kazanımlarına yer verilmiştir. İstenilen hedef
davranışlar 1-3. sınıflarda hayat bilgisi dersi ünitelerine ardışıklık ilkesine göre birbirini tamamlar bir biçimde
dağıtılmıştır.
İlköğretim 4-5. sınıf Fen ve Teknoloji dersinin öğretim programının amaçlarında öğrencilerin, FenTeknoloji-Toplum-Çevre arasındaki etkileşimi anlamaları, ilişki kurmaları, fen ve teknolojinin ekonomik, sosyal
boyutu ile sağlıklı bir birey olarak sağlıklı bir çevrede yaşama bilincini geliştirmek olarak belirlenmiştir
diyebiliriz (MEB, 2005:9). İlköğretim 4-5 sınıf Fen ve Teknoloji dersinin kazanımları arasında ise çevre ile
ilgili olarak öğrencilerin; doğal ve yapay çevrenin farkına varma, yakın çevreden başlayarak canlı ve cansız
varlıklar arasındaki ilişkileri fark etme, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını tanır ve bunların
önemini bilir. İnsanların toplumu ve çevreyi nasıl etkilediğini fark eder, yerel, ulusal ve küresel çevre
sorunlarını bilir ve tartışır, doğal kaynakların ve yabani hayatın korunmasında insanların sorumlu olduğunu bilir,
teknolojinin çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini bilir, atıkların nasıl oluştuğunu ve çevreye verdikleri
zararları ve geri dönüşümü bilir, çevre ile ilgili faaliyetlere katılır (MEB, 2005:57). Çevre ile ilgili bu
kazanımlar, 4. ve 5. sınıf fen ve teknoloji dersinde öğrenme alanlarına göre ünitelere serpiştirilmek sureti ile
kazandırılması hedeflenmiştir.
Belçika, Finlandiya, Yunanistan gibi bazı Avrupa ülkelerinde çevre eğitimi ayrı bir ders olarak
verilmektedir. Avusturya, ve Danimarka’da disiplinler arası bir anlayışla verilmektedir. Hollanda ve İngiltere’de
ise çevre eğitimi fen derslerinin dışında halk eğitimi, doğa, toplum gibi derslerde disiplinler arası yaklaşımla
verilmektedir. İspanya’da da hem ayrı bir ders hem de diğer derslerin içerisinde verilmektedir (Tanrıverdi,
2009).
Türkiye’de ilköğretim okullarında çevre konusu ayrı bir ders olarak okutulmamakta çevre ile ilgili
konular sarmal bir biçimde başta Hayat Bilgisi ve Fen ve Teknoloji olmak üzere Türkçe ve Sosyal Bilgiler
derslerinin konuları içerisinde verilmektedir. Özellikle, 2004 Fen ve Teknoloji Programda yapılandırmacı
yaklaşım ve sarmallık ilkesi esas alınmıştır, konulara artan bir içerikle her aşamada yer verilerek geriye atıflarla
pekiştirme esas alınmıştır. Diğer derslerin programlarında ise çevre konuları kısmen paralellik göstermektedir.
Ancak uygulamada programın esaslarına tam olarak uyulduğu söylenemez. Alan ile ilgili yapılan çalışmalarda
gerek ilköğretim okullarında gerekse ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerinde çevre eğitiminde başarılı
olunduğu söylenemez. İlköğretim ders kitaplarının içeriği incelendiğinde çevre ile ilgili değerlerim programın
sarmal yapısına uygun olarak disiplinler arası bir yöntemle tam olarak işlendiği söylenemez. Çevre ile ilgili
olgulara kavramlar düzeyinde yer verilmiştir. Mevcut sorunlar açıklanmış ancak alınacak önlemler
kavratılmamıştır. İlkokul düzeyinde çevre ile ilgili proje ve performans ödevlerine daha çok yer verilirken
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ortaokul kitaplarında daha az projeye yer verilmiştir. Bu nedenle, ders kitabı içeriklerinin istenilen kazanımları
tam olarak kazandırmak için yeterli zenginliğe sahip olduğu söylenemez. Ülkemizde ilkokul ve ortaokul ders
kitapları incelendiğinde, ilkokul ders kitaplarında çevre konularına genel olarak yer verildiği görülmektedir.
Ancak, 2005 programının ruhuna uygun disiplinler arası, sarmal bir yapı ve süreklilik arz eden bir içerik
bütünlüğü bulunmamaktadır. Konu içeriklerinin basitten-karmaşığa, somuttan-soyuta doğru sıralanmadığı, 1-4.
sınıflarda proje ve araştırma etkinliklerine daha çok yer verildiği, 5-8. sınıflarda ise daha az yer verildiği
görülmektedir. Şimşekli (2004) ise, derslerde inceleme, araştırma ve deneylere çok yer verilirse öğrencilerin
sıkılabileceğini, sürekli anlatım, oyun ve bulmaca etkinliklerine ağırlık verilirse de çevre ile ilgili temel bilgi ve
becerilerin eksik kalacağını, bu nedenle de amaca ulaşılamayacağını dile getirmektedir.
Türkiye’de çevresel olayların süreç gelişimi ise 1970’lerde Çarşamba Ovası’nda açılan fabrikaların
çevreye zarar verip tazminat davalarına konu olmaları sonucu, 1970’lerin ikinci yarısında protesto gösterileri
başlamıştır. 1975’te Murgul’da açılan Etibank Bakır işletmelerinin bitki örtüsü ve tarıma verdiği zarardan dolayı
davalar açılmıştır. 1975’te Samsun Bakır İzole Tesislerinde havaya salınan gazlardan etkilenen 21 köy ve
mahalle halkı 2 km’lik sessiz yürüyüş yapmıştır. 1978’de İzmit’li balıkçılar deniz kirliliğine dikkat çekmek için
tekneleri ile gösteri yapmışlardır (Dilek, 2010). 1980 sonrası ilk çevreci hareket Gökova (Kemerköy) termik
santraline karşı başlamıştır. 1987 yılında Ankara Güvenpark’ta çarşı ve otopark yapımını uygun gören belediye
meclis kararı protesto edilmiştir. Karara karşı imza kampanyası başlatılmış ve İdare Mahkemesi, belediyenin
kararını iptal etmiştir. Bu dönemin ikinci büyük çevre protestosu Köyceğiz Dalyan’da Caretta-Caretta
kaplumbağalarının yumurtladıkları bölgede turistik tesis yapılmasına karşı yapılmış ve şirket tesisi yapmaktan
vazgeçmiştir. 1989 yılında Aliağa termik santraline karşı protestolar yapılmıştır (Dilek, 2010).
Son 10 yılda, gerek yerel düzeyde, gerekse ulusal bazda, doğayı tahrip ettiği düşünülen birçok proje
için protesto gösterileri yapılmakta, meslek odaları, çevreci örgütler, insan hakları kuruluşları adli mercilerde
dava açmaktadırlar. Çevreci örgütler, meslek kuruluşları, siyasi partiler, öğrenciler, taraftar grupları bu
protestoların içerisinde yer almakta ve çevrenin korunmasına yönelik tepkilerini dile getirmektedirler.
Türkiye’de çevre duyarlılığının başladığı ilk dönem olan Çarşamba Ovası’ndaki sigara fabrikalarının çevreye
verdiği zararla başlayan süreç iki şekilde ilerlemiştir. Birincisi, kamuoyu tarafından yürütülen protesto ve
gösteriler ikinci ise Mühendis ve Mimar Odaları başta olmak üzere, çevreci örgütler ile vatandaşların yargı
davaları açmalarıdır. Süreç içerisinde hükümetlerin, kamu kuruluşu ve özel sektör temsilcilerinin yasal
düzenlemeleri dikkate almadıkları birçok işlem mahkemelerce iptal edilmiştir. Mahkemelerin iptal etmediği
birçok proje ise kurulduğu günden bugüne kamu sağlığını ve çevreyi olumsuz etkilemektedir. Bunların başında
ise tüm tepkilere rağmen yapılan Gökova termik santralidir.
SONUÇ ve TARTIŞMA
Bakar (2010), “Türkiye’de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji, ToplumÇevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi” konulu çalışmada eğitim sisteminde önemli bir yere sahip olan
kitap setleri (öğrenci ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabı) FTTÇ konuları bakımından
incelenmiştir. Araştırmanın sonunda, incelenen kitap setlerinin bir parçası olan ders kitaplarında, FTTÇ için
ayrılmış özel bir bölümün bulunduğu, bu bölümlerin alana özgü çeşitli problemleri ve bu problemlere ilişkin
orijinal soruları içerdiği görülmüştür. Ancak, konuların kitaplarda ele alınma oranları incelendiğinde %50
oranının üstüne çok fazla çıkılmadığı görülmektedir. Bu nedenle, kitap yazım çalışmaları ve öğretim
programlarının güncellenmesi sırasında, bu sonucun dikkate alınması gerekir. Bundan sonra yapılacak
çalışmalarda fen, teknoloji, toplum ve çevre konularının öğretilmesi sırasında kullanılabilecek yöntem ve
tekniklere ilişkin çalışmaların yapılması, öğrencilerin toplumsal konulara karşı daha duyarlı ve bilinçli
yetişmeleri gerektiği vurgulanmaktadır.
Yılmaz’ın (2006), araştırma bulgularına göre, öğrencileri ezbercilikten ve bilgi hamallığından kurtaran
ve onları çevre sorunlarına karsı bilinçli, duyarlı ve üretken insanlar olarak yetiştirmeyi amaçlayan bir yöntemin
derslerde kullanılması durumunda öğrencilerin çevre duyarlılığının artacağı belirtilmektedir.
Erol’un (2011:101), araştırma bulgularına göre, öğrencilerin derse karşı dikkatini ve motivasyonunu
arttıran yöntemler ve materyaller ile yapılacak bir çevre eğitiminin öğrenci başarısını olumlu etkilemektedir.
Bahar ve arkadaşları (2012), hayat bilgisi programının, çevre okuryazarlığı boyutlarının tamamını
kapsayacak şekilde düzenlenmesini önererek 2005 öğretim programında önerilen çevre eğitimi ile ilgili
etkinliklerin çoğunlukla sınıf içi etkinlik olarak düzenlendiği, daha kalıcı bir çevre eğitimi için öğrencinin
çevreyle temasının sağlanmasının önemli olduğu, bu nedenle etkinliklerin büyük bir kısmının sınıf dışı etkinlik
olarak düzenlenmesi gerektiğini önermişlerdir.
Aydın ve Çepni (2012), ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin “Çevreye Yönelik Tutumlarının Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi” konulu araştırmada öğrencilerin çevreye karşı tutumlarında sınıf düzeyi,
anne ve baba eğitim düzeyi ve mesleğinin etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Çevre değerlerine sahip bir

1005

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

toplum oluşturmak için önce toplumu oluşturan bireylerin doğru bilgiye ulaşımlarını sağlamak ve verilen eğitimi
buna göre düzenlemek gerekir. Çevre eğitimi, insanlara çevre ile ilgili bilgi, bilinç, beceri ve çevre koruma
konusunda bireylerin sorumluluk üstlenmelerini sağlayacak şekilde planlanmalıdır. Çevre eğitimi sadece
öğrenim sürecine ait bir unsur değil, bireyin tüm yaşam sürecinin bir unsurudur. Bu nedenle çevre eğitimi yaşam
boyu öğrenme modeli içerisinde ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.
Değirmenci’nin (2012), ilköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarını farklı değişkenler
açısından inceleyen çalışmasında, çevre dersi alanların tutum puanları, çevre dersi almayanlara göre daha
yüksek bulunmuştur. Anne ve babaların eğitim düzeyinin çevre puanlarını etkilediği, annesi üniversite mezunu
olanların tutum puanları, annesi lise mezunu olanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Araştırmada, öğrencilere
küçük yaşlarda çevre eğitimi verilmesi ve verilen çevre eğitiminin içeriğinin bilişsel alanda düşünce
kazandırmaktan çok uygulamaya dönük olmasının, çevreye karşı olumlu tutum geliştirme açısından önemli
olduğu, sonucuna ulaşılmıştır.
Ünal ve Dımışkı (1999), yaptıkları çalışmada UNESCO-UNEP himayesinde, çevre eğitiminin gelişimi
ve Türkiye’de Orta Öğretim Çevre Eğitimi konulu çalışmada; Türkiye’de ortaöğretim çevre eğitiminin
uluslararası modellerle karşılaştırılmasında, ülkemizde sağlıklı bir çevre eğitimi verilmediği sonucuna
ulaşılmışlardır. Durumun telafisinin ancak, ilköğretimden başlayıp öğretmenlik eğitimini de içine alacak şekilde,
Uluslararası Çevre Eğitim Programının benimsediği hedef ve esasları ile ülkemiz şartlarını göz önüne alarak
yapılacak önemli program geliştirme çalışmalarıyla mümkün olabileceğini önermişlerdir.
Alp, Ertepınar ve Tekkaya (2006:221), Türk eğitim müfredatında fen konularına ağırlık verildiğini ve
çevre ile ilgili konulara fazla değinilmediğini, bununla birlikte okullarda öğretilen çevre hakkındaki bilginin
eylem odaklı değil, geleneksel bilgi olduğunu vurgulamışlardır. Bu şekilde bilginin aktarımı geleneksel
yöntemle olmakta ve öğrenciler aktif olarak bilgiyi özümseme ve kendine mal etme olasılığına sahip
olamamaktadır. Öğretmen merkezli eğitimin yerine aktif öğrenmenin kullanıldığı fen sınıfları, çevre duyarlılığı
olan ve bilinçli kararlar alarak doğanın korunmasında aktif rol oynayan öğrenciler yetiştirmek için
düzenlenmelidir. Yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda okullarda çevre projelerinin yapılması,
çevre eğitiminde istenilen öğrenme çıktılarını elde etmek için bir teklif olarak sunulabilir. Bu anlamda, olumlu
tutum yapılandırma ve anlamlı öğrenmenin her ikisinde de başarı için araştırma tabanlı yaklaşımlarla
öğrencilere fırsatlar verilmelidir (Aktaran ve Benzer, 2010).
Güven (2012), disiplinler arası çevre eğitimi ile ilgili çalışmada; bütün öğrencilerin disiplinlere ilgisi ve
becerisinin eşit olmadığını, dolayısıyla öğretim sürecinde bir konuyu tek bir disipline bağlı kalarak işlemenin
tüm öğrencilerin ilgisini çekmeyeceğini belirtmektedir. Disiplinler arası yaklaşıma dayalı bir öğretim ise
öğrencilerin daha fazla ilgisini çekecektir. Bu sebeple, öğretim sürecinde disiplinler arası yaklaşıma daha çok
yer verilebileceği önerilmektedir.
Aydın ve Kaya’nın (2011:251), bulgularına göre, öğrencilerin çevreye orta düzeyde duyarlı olduğu,
%60,7’si ortaöğretimde çevre dersi aldığını, öğrencilerin %68.4’ü çevre ile ilgili yayın takip etmediğini, %85’i
çevre ile ilgili çalışmaları yeterli bulmadığını ve %70’i ise çevre ile ilgili sivil toplum örgütlerini tanıdığını ifade
etmiştir. Öğrencilerin önemli bir kısmı hava-su-toprak kirliliği ve ekolojik denge konusunda yeterli eğitim
almadıklarını ifade etmişlerdir. Bu araştırmada, çevre eğitiminin öğrenme sürecinin bir unsuru olduğu, örgün
eğitimin her kademesinde ve yaşam boyu eğitimle sürdürülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Güven ve arkadaşlarının (2013), araştırmasında, sınıf seviyelerine göre, öğrencilerin çevre sorunlarına
yönelik tutumlarında fark bulunamamıştır. Kaya ve arkadaşları da (2011:43) öncelikle öğretmenlerin çevre
konusunda eğitilmesi, öğrencilerin ise eğitilmiş öğretmenler tarafından yeterli ve etkili bilgilendirileceği, çevre
eğitimi konularının ilkokuldan liseye kadar her yıl müfredatta yer alması gerektiği görüşünü belirtmişlerdir.
Öğrencilerin okulöncesi dönem, ilkokul ve ortaokulda, çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirilebilmesi
için öncelikle bilgi, bilinç ve tutumlarının hangi seviyede olması gerektiği belirlenmelidir. Daha sonra, bunların
nasıl geliştirileceğine dair yöntem belirlenmelidir. Toplumun çevreye yönelik tutumunda hangi oranda yükselme
varsa çevre sorunları da o oranda azalacaktır. Bu nedenle temel eğitimden başlamak üzere öğrencilerin çevreye
yönelik tutumlarını olumlu yönde değiştirecek eğitim uygulamalarına yer verilmesi toplumsal gelecek için önem
arz etmektedir.
İnsanın gelişimini etkileyen iki temel etkenden biri kalıtım iken, diğeri de çevredir. İnsanın gelişimi
kalıtsal olarak gelen özelliklerin ve çevre koşullarının etkileşiminin bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Bir
başka deyişle, insanın yeryüzünde hangi coğrafyada yaşadığı, hangi toplumda, hangi aileden geldiği insanın
oluşumunda önemli bir etkendir. İnsanın gelişiminde etkili olan çevreyi ise, insan olgunlaştıktan sonra etkiler
ve şekillendirir. Çevre eğitimi vermenin amacı da, bu noktada ortaya çıkar. İnsanda farkındalık yaratarak,
bilinçlenmesini ve yaşadığı ortamı, gezegeni nasıl şekillendireceğini ve bunda etkin olduğunu öğretir. Evrensel
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boyutta düşünüp, dünyayı bütün olarak algılamalarını, kendi yaşam ortamları dışında insanların, canlıların,
ekosistemlerin ve bunlar arasındaki ilişkilerin olduğunu anlatır (Budak, 2008:62).
Temel eğitimden yükseköğretime kadar ülkemizdeki eğitim programlarında çevre eğitimi ile ilgili
gelecekte sürdürülebilir bir çevre eğitim perspektifinin olduğu ve verilen eğitimlerde yeterli duyuşsal ve bilişsel
tutumların kazandırıldığı söylenemez. Bu nedenle, günümüzdeki çevre sorunları ve gelecekteki olası çevre
sorunlarını dikkate alarak geleceğin öğrencilerinin ve öğretmenlerinin sürdürülebilir bir çevre eğitimi ihtiyacı
bulunmaktadır. Çevre ile ilgili kazanımlara müfredatta yer verilmesi kadar önemli bir faktör de çevre
kazanımlarının gerçekleşmesi için uygun zaman yer, yöntem ve etkinliklerin gerçekleştirilmesidir. Çevre ile
ilgili tutum ve kazanımlar kısa sürede sonucu görülecek faaliyetler değil, aksine uzun sürede sonuca götürecek
faaliyetlerdir. Okulların çevre eğitimine uygun olarak düzenlenmesi, Sivil Toplum Kuruluşları, yerel yönetimler,
kamu kurumları ve gönüllü kuruluşlar ile çevre temelli çalışmalar yapılmasına yönelik etkili çabalara ihtiyaç
bulunmaktadır. Çevre eğitiminde başarılı olmak sadece eğitim sistemi ile olanaklı değildir. Etkili bir çevre
eğitimi için, yasalarda, hükümet programlarında, kalkınma programlarında ve siyasi parti programlarında, çevre
eğitimine yer verilmelidir. Bu amaçla sürdürülebilir bir ulusal çevre eylem planından ziyade hayat boyu eğitim
felsefesine uygun her alanda sürdürülebilir bir çevre eğitim programına ihtiyaç duyulmaktadır.
ÖNERİLER
1. İlköğretim
zenginleştirilmelidir.

okullarında

çevre

eğitimi

için

derslerin

içerikleri

güncelleştirilmeli,

2. Çevre ile ilgili kazanımları kazandırmak için çevre konulu metinler çevre uzmanları, sınıf
öğretmenleri, Türkçe öğretmenleri ve pedagoji uzmanları tarafından hazırlanmalıdır.
3. Programlarda yer alan sağlık ve çevre temasına ilişkin metinler öğrenci düzeyine uygun seçilmelidir.
4. Çevre ile ilgili bilgilerin kalıcı olabilmesi için öğrencilerin kavrama, uygulama ve analiz
yapabileceği etkinliklere yer verilmelidir.
5. Çevre sorunları ve çevre eğitiminde istenilen başarıyı elde etmek için ilkokul 1. sınıftan başlamak
üzere, çevre eğitimi dersi bağımsız bir ders olarak okutulmalıdır.
6. Okullarda sadece akademik başarı değil, çevre eğitimine de önem verilmelidir.
7. Ortaokullarda sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarında çevre kulübü zorunlu olarak seçilmelidir.
Sosyal etkinlik kapsamındaki toplum hizmeti faaliyetlerinde çevre ile ilgili konu alanları seçilmelidir.
8. Okulların bina ve bahçelerinde öğrencilerin seviyelerine uygun çevre temalarını içeren bölümler
oluşturulmalı, doğal çevre ve sosyo kültürel çevre ile ilgili gezi etkinliklerine ağırlık verilmelidir.
9. İlköğretim programları, çevre eğitiminin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak revize edilmeli,
öğrencilerin tutumlarını olumlu yönde etkileyecek etkinliklere yer verilmelidir.
10. Öğrencilerin çevreye yönelik aileden kaynaklı olumsuz tutumlarını ortadan kaldırmak amacıyla,
yerel yönetimler, yaygın eğitim kurumları ve gönüllü yetişkin eğitim kurumlarının işbirliği ile velilere yönelik
çevre eğitimleri düzenlenmelidir.
11. Çevre eğitimi ile ilgili olarak öğretmenler ve okul yöneticileri eğitim almalıdır.
12. Okullarda hazırlanan stratejik planlarda çevre ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedefler
belirlenmeli, okul yöneticilerinin çevre eğitimini bir ekip işi olarak ele almaları sağlanmalıdır.
13. Ulusal düzeyde sürdürülebilir bir çevre eğitimi için hükümet programlarında ve kalkınma
planlarında çevreye önem verilmeli, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, kurum ve kuruluşların çevre stratejik
planları oluşturulmalıdır.
14. Çevre ile ilgili olarak sivil toplum kuruluşları ile projeler hazırlanmalı, MEB’in gözetim ve
denetiminde bu projelerin okullarda uygulanmasına izin verilmelidir.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ-YETERLİKLERİNİN
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ EDUCATIONAL INTERNET USE
SELF-EFFICACY BELIEVES WITH RESPECT TO SOME VARIABLES
Hasan Özgür1, Fatma Akgün2
Özet
Teknolojik gelişmelerin en önemlilerinden biri sayılan internet ve internet uygulamaları gün geçtikçe daha çok kullanılır
hale gelmiş ve kullanıcılara bilgiye erişimde hız, çeşitlilik, görsellik ve kolayca ulaşabilme imkânı sağlamıştır. İnternet
kullanımı, kullanıcıların özellikle de öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarını etkileyen bir özelliğe sahiptir. İnternetin
eğitim-öğretim sürecinde etkili araç ya da ortam olabilmesi, öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı düzeylerine ve interneti
etkili olarak kullanabilme becerilerine bağlıdır. Bilgi okuryazarlığı ve internet becerilerini arttırılabilmesi için bireyde özyeterlik kavramının gelişmiş olması gerekmektedir. İnternet tabanlı öğrenme ortamlarının hızla yaygınlaştığı bu teknoloji
çağında, tüm branş öğretmenlerinin teknolojinin sunmuş olduğu imkanlardan yararlanıp, etkin olması ve eğitsel internet
kullanımına ilişkin öz-yeterlik algılarının yüksek olması beklenmektedir. Bu bağlamda, araştırmanın temel amacı
geleceğin öğretmenleri olacak öğrencilerimizin eğitsel internet kullanım öz-yeterlikleri ile bazı demografik değişkenler
arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırma ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu
2013-2014 öğretim yılı Bahar döneminde Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 97’si kadın (%42.5) ve
131’i erkek (%57.4) olmak üzere toplam 228 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, “Eğitsel İnternet Kullanım Özyeterliği İnançları Ölçeği (EİKÖ)” ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde, betimsel istatistikler ve farkların ortaya
konması amacıyla, bağımsız gruplar t-test ile one-way ANOVA testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları,
öğretmen adaylarının internetin eğitsel amaçlı kullanımı konusunda kendilerini yeterli düzeyde gördüklerini ve eğitsel
internet kullanım öz-yeterlik inancı ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farkın bulunmadığını ortaya koymuştur.
İnternet kullanım sıklığı değişkenine göre yapılan incelemede ise kullanım sıklığındaki artışın öğretmen adaylarının eğitsel
internet kullanım öz-yeterlik inançlarını olumlu yönde etkilediği ve öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım özyeterlik inançları ile bölüm değişkeni arasındaki farkın da anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar sözcükler: Eğitsel internet kullanımı, öz-yeterlik, öğretmen eğitimi

Abstract
Internet and internet applications are considered as the most important technological developments which enabled users to
access information faster, more diversity and high visibility and also ease of access to this environment. The use of internet
affects students' academic and social lives. Being an effective tool or environment of internet in the teaching-learning
process depends on the teachers' information literacy levels and ability to use the internet effectively. In order to enhance
the concept of self-efficacy in individuals needs to develop their information literacy and internet skills. All branch
teachers is expected to benefiting the opportunities that offered by the technology and self-efficacy related to the
educational use of the internet should be in high level at the rapid spread of internet-based learning environment in this age
of technology. In this context, the general purpose of this study is to determine the pre-service teachers’ educational
internet use with respect to some variables. This research was conducted among the senior class students, studying at
Trakya University, Faculty of Education in the spring semester of the 2013-2014 academic year. 97 women (42.55%) and
131 men (57.4%), in a total of 228 pre-service teachers participated in the research. The data in this study collected
through the Educational Internet Use Self-Efficacy Beliefs Scale. Independent samples t-test and one-way ANOVA tests
were conducted to examine the differences. The results showed that the educational internet use self-efficacy believes of
the pre-service teachers fell under the moderate level; while no significant difference was found between the educational
internet use self-efficacy believes of the pre-service and the gender variable. According to the examination of the
frequency of use the internet it was found that while usage frequency variable increase pre-service teachers' educational
internet use self-efficacy believes also increased. And also significant difference has emerged between the pre-service
teachers' educational internet use self-efficacy believes and their department.
Keywords: Educational use of the internet, self-efficacy, teacher training

1. GİRİŞ
Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler ve yenilikler hayatımızı daha kolay hale getirmiş, bireylere bilgiye
erişimde yer ve zamandan bağımsız olarak faydalanabilme imkânı sunmuştur. Teknolojik olarak yapılan
yenilikler ve gelişmeler her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim hayatını da büyük ölçüde etkilemiştir. Bilgi
çağının yaşanabilmesi için bu yenilikler ve teknolojik gelişmelerin eğitim ve öğretim hayatında da kullanılması
büyük bir gereksinim haline gelmiştir Eğitim alanında teknoloji kullanımı hem eğitimin kalitesinin yükselmesini
hem de günümüz bilişim çağında teknolojiyi bilen ve teknolojiyi sorunsuzca kullanabilen nesillerin yetişmesini
olanaklı hale getirmiştir (Köseoğlu, Yılmaz, Gerçek ve Soran, 2007). Teknolojik gelişmelerin en önemlilerinden
biri sayılan internet ve internet uygulamaları gün geçtikçe daha çok kullanılır hale gelmiş ve kullanıcılara
bilgiye erişimde hız, çeşitlilik, görsellik ve kolayca ulaşabilme imkânı sağlamıştır. Bozkurt, Demirer ve Şahin
(2010), internet ve internet uygulamalarını, öğretmenlerin öğrencilere daha kısa zamanda ve daha fazla bilgi
öğretebilmesini sağlayan, hızlı ve erişimi kolay bir bilgi kaynağı olarak nitelendirmişlerdir. Öğretmenler,
1
2
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eğitim-öğretim faaliyetlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak, meslekleri ile ilgili birçok konuda daha
verimli olabilmektedirler (Tuncer ve Özüt, 2012). Yenilmez, Turğut, Anapa ve Ersoy (2011), öğretmenlerin
ders içi etkinliklerinde ve sunumlarında bilgi teknolojilerine başvurduğunu ve araştırmaları için sıklıkla
internetteki arama motorlarını kullandıklarını belirtmişlerdir. İnternet kullanımı, kullanıcıların özellikle
öğrencilerin hem akademik ve hem de sosyal yaşamlarını etkileyen bir özelliğe sahiptir. Eğitim-öğretim sürecini
doğrudan etkileyen internet kullanımı bu alanda sürece olumlu katkılar sunarken aynı zamanda süreci
zenginleştirmektedir (Kaya, Balay ve Adıgüzel, 2014). İnternet, öğrencilere kendi kendine öğrenme imkânı
sunarak ortamın etkili kullanımı sağlanabilir. Aynı zamanda etkileşimli ders ortamları ile günün herhangi bir
saatinde gerek öğretmenleri gerekse arkadaşları ile iletişim imkânı sunarak bilgiye erişimde sınır tanımaz.
Ayrıca, proje ve olay tabanlı uygulamalar için araştırma imkânı sunması bireylerin öğrenme alışkanlıklarını ve
deneyimlerini zenginleştirmesine, yeni teknolojileri tanıyabilmesine ve kullanabilmesine de olanak sağlar.
Bunun yanında öğretmenlere de çalışmalarında evrensellik, çeşitlilik ve nitelik sunarak, bilgi çağının
gereksinimleri doğrultusunda ders anlatma, kendini geliştirme ve araştırma yapabilme imkânı sunar. İnternet,
öğretme öğrenme sürecinde özellikle öğrenme etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde doğru planlanıp, doğru
kullanılabilirse kullanıcı için oldukça yararlı olabilen bir veri kaynağıdır (Kaya, Balay ve Adıgüzel, 2014). Bu
amaçla kullanıcıların internetin etkin kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitsel internet kullanım
becerilerinin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Öz-yeterlik inancı ilk kez Bandura (1977) tarafından Sosyal Bilişsel Öğrenme kuramı temelini ortaya koyma
amacıyla ortaya atılmıştır. Öz-yeterlik, yaygın gören tanımıyla, bireyin belli bir performansı göstermek için
gerekli etkinlikleri düzenleyip başarılı bir biçimde gerçekleştirme kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargısı
olarak ifade edilmektedir (Bandura, 1997). Korkmaz (2011) çalışmasında öz-yeterliği, belli bir işin
başarılabileceğine ilişkin inanç olarak tanımlamaktadır. Bu inancın işe ilişkin davranışa teşebbüs edilip
edilmemesi, bu davranıştaki devamlılığı, davranışa dair güdülemeyi ve sonuç olarak performansı etkilediğini
ifade etmektedir. Bu ifadeye bağlı olarak eğitim-öğretim alanında da öz-yeterlik kavramı ile ilgili olarak yüksek
öz-yeterlik inancına sahip olan öğretmenlerin her alanda olduğu gibi mesleki faaliyetlerini yerine getirirken
gerekli teknoloji seçimi ve uygun şekilde kullanımında da başarılı olabileceği ifade edilmektedir. İnternet tabanlı
öğrenme ortamlarının hızla yaygınlaştığı bu teknoloji çağında, tüm branş öğretmenlerinin teknolojinin sunmuş
olduğu imkanlardan yararlanıp, etkin olması ve internet kullanımına ilişkin öz-yeterlik algılarının yüksek olması
gerekmektedir. Kahraman, Yılmaz, Erkol ve Yalçın (2013), öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımı özyeterlik inançlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmada, öğretmen adaylarının bilgisayar
deneyimlerine göre öz-yeterlik algılarının farklı düzeyde olduğu sonucu ortaya konmuş ve artan bilgisayar
tecrübesiyle birlikte eğitsel internet kullanımına ilişkin öz-yeterlik inancının da yükseldiği vurgulanmıştır.
Eğitsel internet kullanımı ile ilgili Baş (2011)’ın “İlköğretim öğretmenlerinin eğitsel internet kullanımı özyeterlik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi” isimli çalışmasında, ilköğretim öğretmenlerinin
eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inançlarına ilişkin görüşlerinin “oldukça yeterliyim” seviyesinde olduğu ve
en yüksek düzeyde eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inancının 1-5 yıl mesleki kıdeme sahip öğretmenlerde
olduğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan, 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin ise en düşük düzeyde
eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inancına sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin eğitim
düzeylerine göre yapılan incelemede ise, lisansüstü mezunu öğretmenlerin eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik
inançlarının, lisans ve yüksekokul mezunu öğretmenlerinkine kıyasla anlamlı olarak daha yüksek düzeyde
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda teknoloji ile yetişen ve teknolojiyi daha çok kullanan yeni nesil genç
öğretmenlerin ve akademik kariyer yaparak çalışmalarında daha yoğun internet kullanan öğretmenlerin eğitsel
internet kullanım öz-yeterlik inançlarında artış olduğu ve inançtaki bu artışın eğitim-öğretim hayatına olumlu
yansımaları da olduğu söylenebilir.
İlgili alanyazında, öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inançlarına yönelik araştırmalara
rastlanmakla birlikte, öğrenim görülen bölümün eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inancına etkisini inceleyen
çok az sayıda araştırmanın olması, böylesi bir araştırmaya olan ihtiyacı daha da artırmaktadır. İnternetin etkin
kullanımı, öğretmen adaylarının gerek kişisel gelişimlerine gerekse öğrencilerinin gelişimlerine önemli katkılar
getireceği gerçeği göz önüne alındığında, öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançlarının
incelenmesini daha anlamlı ve önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda, araştırmanın temel amacı geleceğin
öğretmenleri olacak öğrencilerimizin eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları ile bazı demografik
değişkenler arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt
aranmıştır:
 Öğretmen adaylarının, eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları ile cinsiyetleri arasında anlamlı
fark var mıdır?
 Öğretmen adaylarının, eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları ile internet kullanım sıklıkları
arasında anlamlı fark var mıdır?

Öğretmen adaylarının, eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları ile öğrenim gördükleri sınıf düzeyi
arasında anlamlı fark var mıdır?
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2. YÖNTEM
Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var
olduğu şekliyle betimlemeye amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2009). Bu araştırmada, öğretmen
adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları incelenmekte ve belirtilen öz-yeterlik düzeyi ile
demografik değişkenler arasında ilişki ortaya konulmaktadır.
2.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılı Bahar döneminde Trakya Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nin Güzel Sanatlar, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Yabancı Diller Öğretmenliği ve
Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 97’si kadın (%42.5) ve 131’i erkek (%57.4) olmak
üzere toplam 228 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
2.2. Veri Toplama Araçları
Araştırma verileri “Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterliği İnançları Ölçeği (EİKÖ)” ile elde edilmiştir. Ayrıca
çalışma grubunu oluşturan öğretmen adaylarının demografik bilgilerini elde etmek amacıyla ise araştırmacı
tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır.
Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterliği İnançları Ölçeği (EİKÖ), Şahin (2009) tarafından öğrencilerin eğitsel
internet kullanım öz-yeterlik inançlarını belirlemeye amacıyla geliştirilen 28 maddelik bir ölçektir. Ölçek, 5Tamamen Yeterliyim, 4- Oldukça Yeterliyim, 3- Yeterliyim, 2- Kısmen Yeterliyim, 1- Yetersizim olmak üzere
beşli derecelendirme ile yanıtlanmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa ile hesaplanan güvenirlik katsayısı .96
bulunuştur (Şahin, 2009). Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 140’tır ve yüksek puanlar, öğrencilerin interneti
eğitsel olarak kullanmada kendilerini yetkin olarak gördüklerini ortaya koymaktadır (Şahin, 2009).

2.3. Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler istatistiksel çözümlemeleri gerçekleştirmek üzere araştırmacılar tarafından
bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler ve farkların ortaya konması amacıyla
ise bağımsız gruplar t-test ile one-way ANOVA testlerinden yararlanılmıştır.
3. BULGULAR
Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançlarının demografik değişkenlere göre değişip
değişmediğini ortaya koymayı amaçlayan araştırmada ilk olarak öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım
öz-yeterlikler inançlarına ilişkin betimsel istatistik değerleri incelenmiştir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda
elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterlikler İnançlarına İlişkin Betimsel Değerler
Değişken
Eğitsel internet kullanım öz-yeterliği

Puan Aralığı
28-140

Madde Sayısı
28

n
228

ss
18.34

105.04

Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançlarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp
farklılaşmadığın belirlenmesi için araştırmada bağımsız gruplar için t testinden yararlanılmıştır. Gerçekleştirilen
analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2: Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterlik İnançlarına İlişkin Puanların Cinsiyet
Değişkenine Göre Karşılaştırılması
Değişken
Eğitsel internet kullanım öz-yeterliği

Grup

n

Erkek

131

104.26

19.01

Kadın

97

106.09

17.42
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t

sd

p<

-.75

226
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Tablo 2’de yer alan bulgulara göre öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançlarının
(t=.75, p>.05) cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır.
Araştırmada öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançlarının internet kullanım sıklığı
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığın incelenmiştir. Gerçekleştirilen analiz sonuçlarına ilişkin bulgular
Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3: Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterlik İnançlarına İlişkin Puanların İnternet
Kullanım Sıklığına Göre ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Eğitsel internet kullanım özGruplararası
Gruplariçi
yeterliği
Toplam
C: Günde 7 saat ve üstü
B: Günde 1-2 saat
Değişken

Kareler
sd
Toplamı
6163.41
4
70155.24
223
76318.65
227
A: Günde 1 saatten daha az

Kareler
Ortalaması
1540.85
314.60

F

p

Anlamlı Fark

4.90

.001

C-A,C-B

Tablo 3’te, öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeter inançları ölçeğinden elde edilen puanlar ile
internet kullanım sıklığı değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunduğu (F(4,223) =4.90, p<.05) görülmektedir.
Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, eğitsel
internet kullanım öz yeterlik inancına ilişkin değerlendirmede, günde 7 saat ve daha fazla süre ile internet
kullanan öğretmen adaylarının ortalama puanının ( =114.93), günde 1-2 saat günde süre ile internet kullanan
öğretmen adaylarının ortalama puanı ( =110.10), ile 1 saatten daha az süre ile internet kullanan öğretmen
adaylarının ortalama puanından ( =93.25) daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
Araştırmada öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançlarının öğrenim görülen bölüm
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığın incelenmiştir. Gerçekleştirilen analiz sonuçlarına ilişkin bulgular
Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz-Yeterlik İnançlarına İlişkin Puanların Bölüm
Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kareler
sd
Kaynağı
Toplamı
Eğitsel internet kullanım özGruplararası
9032.52
4
Gruplariçi
67286.12
223
yeterliği
Toplam
76318.65
227
A: Yabancı Diller Öğretmenliği
B: Zihin Engelliler Öğretmenliği
Değişken

Kareler
Ortalaması
2258.13
301.73

F

p

7.48

.000

Anlamlı
Fark
A-B

Tablo 4’te, öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inancı puanları ile öğrenim görülen bölüm
değişkeni arasındaki farkın anlamlı bulunduğu (F(4,223) =7.48, p<.05) görülmektedir. Farkın hangi gruplar
arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, eğitsel internet kullanım öz
yeterlik inancına ilişkin değerlendirmede, Yabancı Diller Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen
adaylarının ortalama puanının ( =111.81), Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümüne öğrenim gören öğretmen
adaylarının ortalama puanından ( =98.71) daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu araştırmada, öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançlarının incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının internetin eğitsel amaçlı kullanımı konusunda kendilerini
yetkin gördükleri belirlenmiştir. Bu bulgunun ortaya çıkmasında öğretmen adaylarının internet ve internet
teknolojilerini sık kullanmalarının etkisinin olduğu düşünülmektedir. Bu bulgu, alanyazın araştırmalarının
bulguları ile benzerlik göstermektedir (Baş, 2011; Eroğlu, Ünlü, Eroğlu ve Yılmaz, 2011; Kahraman vd., 2013).
Araştırmada öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançlarının cinsiyet değişkenine göre
değişkenlik gösterip göstermediği incelenmiştir. Elde edilen bulgular eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inancı
ile cinsiyet değişkeni arasında anmalı bir fark bulunmadığını ortaya koymuştur. Elde edilen bulgu alanyazındaki
çeşitli araştırmaların sonuçları ile de benzerlik gösterirken (Ata ve Baran, 2011; Bozkurt, Demirer ve Şahin,
2010; Kahraman vd., 2013; Kılıç ve Coşkun, 2010; Torkzadeh ve Van Dyke, 2002; Tuncer ve Özüt, 2012; Wu
ve Tasi, 2006) diğer bazı araştırmaların sonuçları ile benzerlik göstermemektedir (Baş, 2011; Yenilmez vd.,
2011). Alan yazın ile ortaya çıkan benzerlik ve farklılığın araştırmaya katılan örneklemden ve internetin eğitsel
amaçlı kullanımı konusunda bireylerin her geçen gün kendilerini daha yeterli görmelerinden kaynaklanabileceği
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düşünülmektedir. İlgili farklılığın daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla nitel ve nicel çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır.
Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançlarının internet kullanım sıklığı değişkenine
göre yapılan incelemede; kullanım sıklığındaki artışın öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının da olumlu
yönde etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Araştırmada elde edilen bu bulgu alan yazın araştırmalarının sonuçlarıyla
desteklenmektedir (Selwyn, 2008; Yenilmez vd., 2011). Bu bulgunun ortaya çıkmasında, internet
kullanımındaki artışın, bireylerin internete yönelik tutum ve inançlarının olumlu yönde değişmesine etki
edebileceği düşünülmektedir.
Araştırmada elde edilen bir diğer bulguya göre, öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik
inançları ile bölüm değişkeni arasındaki farkın anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Başka bir ifadeyle Yabancı
Diller Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inancı
puanlarının ortalaması Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının puan
ortalamasından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Alan yazın incelemesinde bu bulgu ile örtüşmeyen
araştırma sonuçlarına rastlanmıştır (Kılıç ve Coşkun, 2010). Alan yazın araştırmaları ile ortaya çıkan farklılığın,
örneklemlerin farklı olmasından, daha ileri düzey yabancı dil bilgisine sahip öğretmen adaylarının, yabancı
kaynakları da eğitsel amaçlı kullanabilmelerinin eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları üzerinde olumlu
etkiler bırakmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bu bulgunun daha iyi anlaşılabilmesi için farklı
bölümlerin değerlendirildiği örneklemlerle nitel ve nicel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançlarının incelendiği bu araştırmada sonuç olarak,
bilgi toplumuna geçiş sürecinde geleceğin nesillerini yetiştirecek olan öğretmen adaylarının, son on yılda en
önemli bilgi kaynağı haline gelen interneti öğrenme-öğretme sürecine katabilmeleri konusunda kendilerini
geliştirmelerinin toplumumuzun bu geçiş sürecini daha hızlı ve daha donanımlı bireylerle gerçekleştirilmesinde
çok önemli etkileri olacaktır. Bu temelde, yükseköğretim müfredatında öğretmen adaylarının internetin eğitimöğretim faaliyetlerinde kullanımının daha da artmasına vesile olacak içerik, ders ve etkinlikler yer verilmesi
sağlanabilir. Bu bağlamda ayrıca, gerek hizmet öncesi gerekse hizmet sürecindeki öğretmenlerin internetin
eğitsel amaçlı kullanımını arttıracak kurs, seminer ve uzaktan eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilir.
Gerçekleştirilen bu araştırma belirli sınırlılıklara sahiptir. Öncelikle araştırmada elde edilen veriler öğretmen
adaylarının kendileri ile ilgili bireysel algılarına dayalı değerlendirmelerden oluşmaktadır. Ayrıca araştırma
örneklemi yalnızca bir üniversitede öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Bu nedenle araştırma
bulgularının genellenebilmesi için farklı örneklemlerde yer alan öğretmen adayları ile benzer araştırmaların
yapılması gerekmektedir.
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BÖTE VE UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET
KULLANIMINA İLİŞKİN ETİK DIŞI DAVRANIŞLARDA BULUNMA VE MARUZ KALMA
DURUMLARI
CEIT AND DİSTANCE EDUCATİON STUDENTS' COMPUTER AND INTERNET USE
RELATED TO EXPOSURE OF UNETHİCAL CONDUCT İN THE EXİSTİNG AND
CONDİTİONS
Fatma Akgün1, Hasan Özgür2
Özet
Bu araştırmanın amacı, Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim öğrencilerinin ve Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin etik dışı davranışlarda bulunma ve
etik dışı davranışlara maruz kalma durumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırma tarama modeline göre
desenlenmiştir. Çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılında Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Bilgisayar Programcılığı
Bölümünde öğrenim gören 128 öğrenci ve Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören 156 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada öğrencilerin interneti en çok hangi amaçla
kullandıkları, bilgisayar ve internet kullanımında etik dışı davranışlarda bulunma ve bu tür davranışlara maruz kalma
durumlarını inceleyen bir örneklem anket çalışması yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre
öğrenim görülen bölüm bazında, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencileri interneti en çok sosyal
ağlarda gezinme, film/video izleme ve dosya indirmek amacıyla kullanırken, uzaktan eğitim ile öğrenim gören öğrencilerin
ise en çok gazete/haber okumak, araştırma yapmak ve e-posta alıp/gönderme amacıyla kullandıklarına ilişkin bulgular elde
edilmiştir. Ayrıca erkek öğrencilerin, bayan öğrencilere oranla daha fazla etik dışı davranışlarda bulundukları, bilgisayar ve
öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin uzaktan eğitim öğrencilerine oranla daha fazla etik dışı davranışlar
sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Bilgisayar etiği, internet etiği, etik dışı davranış, maruz kalma.

Abstract
The purpose of this study, analyzing engage in unethical behavior and exposure to unethical behavior on the use of
computers and the Internet according to several variables of Trakya University Distance Education Students and Faculty of
Education Department of Computer Education and Instructional Technologies students. The research was designed
according to the screening model. The study group is comprised of 156 undergraduate students who are continuing their
education in the Trakya University Faculty of Education Department of Computer Education and Instructional
Technologies and 128 undergraduate students who are continuing their education in the Trakya University Distance
Education Students in the academic year 2013-2014. In this study, it was conducted a sample survey about the purposes
for which they use the Internet the most, and engage in unethical behavior and exposure to unethical behavior on the use of
computers and the Internet and the results were evaluated. According to the survey, research findings were obtained that
computers and instructional technology education department students use the internet most to navigate in the social
networks, watch movies or videos, and download files, while distance education students use the internet most to read the
newspapers / news, researching and sending e-mail or receive e-mail. Besides, It was concluded that male students have
been involved more unethical behavior than female students and computers and instructional technology education
students have been exhibited more unethical behavior than distance education students.
Keywords: Computer ethics, internet ethics, unethical behavior, exposure.

GİRİŞ
Bilgi ve İletişim teknolojileri, toplumu bilim, sanat, kültür ve sanayi gibi birçok dalda bilinçlendirmekte
ve uluslararası bir çerçevede bireylerin birbirleri ile etkileşime geçerek kendilerini her alanda geliştirmelerini
sağlamaktadır. Günümüz bilgi çağında teknolojide yapılan hızlı ve farklı türden değişim ve gelişimler, bu
teknolojileri bireyler için kullanılabilir hale getirmekte ve yapılan bu teknolojik yenilikler, toplumun büyük bir
kısmı tarafından kolayca kabul görüp ve bu sayede toplumu, bilgi toplumu olma yönünde bir adım öne
taşımaktadır. Teknolojik gelişimler toplumun her alanını etkilediği gibi özellikle eğitim ve öğretim hayatını da
büyük ölçüde etkilemektedir. Bilgisayar ve internet kullanımı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin temel yapısını
oluşturmaktadır. Önemli bir bilgi ve iletişim teknolojisi olan bilgisayar ve internetin eğitim ve öğretim hayatına
eklenmesi ile eğitim ve öğretimde çeşitlilik ve verimlilik artmış, bunun yanı sıra evrensel bir yapı içerisinde
bilginin paylaşılması sağlanmıştır (Tuncer ve Taşpınar, 2008). Ayrıca bilgisayar ve internetin eğitsel amaçlı
kullanımı, öğrenciler arasında bilgi paylaşımı ve iletişim olanakları sağlayarak, öğrencilerin öğrenme
1
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becerilerinin artmasına yardımcı olmuş ve eğitimde öğrenciler için destekleyici bir etki oluşturmuştur (Kulu,
2012; Arslan, 2013).
Son yıllarda özellikle bilgisayar destekli eğitim uygulamalarının, uzaktan eğitim uygulamalarının, eöğrenme ve m-öğrenme gibi çeşitli öğrenme ortamlarının artması bilgisayar ve internet kullanımının önemini
daha da arttırmaktadır. Ayrıca tüm bu uygulamaların yanı sıra, öğrencilere verilen ödevler, sunum hazırlıkları,
çevrimiçi konu anlatımları ya da çevrimiçi sınavlar, farklı tür projeler ve çeşitli araştırma konuları öğrencileri bu
teknolojik cihazları daha sıklıkla kullanmaya teşvik etmektedir. Tüm bu örnekler bilgisayar ve internet
teknolojisinin eğitimde ne denli önemli olduğunun bir kanıtı olarak kabul edilebilir. Bireylerin eğitim ve
öğretim hayatlarına ya da günlük hayatlarına yoğun bir şekilde girmiş olan bu teknolojilerin kullanımında da etik
dışı davranışların yaşanabilir. Çınar (2011)’in çalışmasında belirttiği gibi bilgisayar ve interneti en fazla kullanan
kesim olan öğrenciler, bu teknolojik araçları her türlü faaliyetlerinde sıklıkla kullandıklarından, öğrencilerin bu
teknolojik gelişimlerin kullanımında da etik dışı davranışlarda bulunmaları ya da bu tür davranışlara eğilim
göstermeleri gibi durumlar yaşanabilir. Öğrencilerin bu tür davranışlarda bulunmaması için öncelikle
öğrencilere etik kavramı öğretilmeli, etik olan ve etik olmayan davranışlar konusunda da hem öğretim
elemanının hem de öğrencinin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Etik kavramına bakıldığında, etik ilk çağ
Yunan felsefesine uzanan çok eski bir kavram olup, insanlara doğru ve yanlış davranışı öğreten, çevremize karşı
sorumluluk bilincinde olmamız gerektiğini, başkalarının hak ve özgürlüğüne müdahale etmeden, saygılı ve
ahlaklı yaşamamız gerektiğini bizlere anlatan felsefe dalıdır. Etik sadece insana özgü bir kavram olup, insanın
özgürlüğünü çevreleyip, insanı yöneten, toplumsal kalkınmayı amaçlayan ve ahlaki davranışlara rehberlik eden
bir düşünce sistemi olarak ta kabul edilebilir (Usta, 2010). Cevizci (2002), etik kavramını, neyin iyi ve doğru,
neyin kötü ve yanlış olduğunu araştıran, insan hayatının gerçek amacının ne olması gerektiğini soruşturan,
ahlaklı ve erdemli bir insanın hangi unsurlara sahip olduğunu belirten bir felsefe dalı olarak tanımlamıştır.
Görüldüğü gibi etik kavramı aslında toplumun huzur, barış, kardeşlik ve düzen içerisinde nasıl yaşayabilmesi
konusunda insanlara belli başlı kurallar koyabilir. Bu kurallar, sadece günlük yaşantımız içerisindeki
davranışlarımızda değil, kullandığımız araç ve gereçler üzerinde de sağlanabilir. Bu bağlamda toplum içerisinde
gerek sağlık, iletişim, bankacılık ve ticaret, gerekse de eğitim alanında çok sıklıkla kullandığımız bilgi ve
iletişim teknolojilerinin kullanımında da etik davranışlarda bulunmak gerekebilir. Bu amaçla bilişim
teknolojilerinin kendine özgü doğası ve bu tür teknolojilerin sosyal etkilerinin olması nedeni ve bu etkilerin
başkaları aleyhine bir durum ortaya çıkartmaması için “bilgisayar etiği” kavramı geliştirilmiştir (Yüce, 2010).
Moor (1985) yaptığı araştırmasında, bilgisayar etiği kavramına ilişkin, sürekli gelişmekte olan bilgisayar
teknolojileri ile ilgili olarak gerçekler, kavramsallaştırmalar, politikalar ve değerler arasındaki ilişkileri ele alan
dinamik ve karmaşık bir çalışma alanı tanımlaması yapmıştır. Bilgisayar etiği duvara yazılı bir takım kurallar
olmayıp, bilim ve etiğin arasında bir alan olup, bunlara bağlı olmanın yanında bilgisayar teknolojisinin kullanımı
için ilkeler sağlayan ve kendi doğrusu içinde ilişki bulunduran disiplindir (Kılıçer ve Odabaşı, 2007). Odabaşı
ve Uysal (2006)’ya göre de son yıllarda bilgisayar kullanımının artması ve bilgisayarla ilgili suçlarda görülen
artış bilgisayarlara ilişkin etik anlamına gelen bilgisayar etiği kavramını ortaya çıkartmıştır.
Bu duruma paralel olarak gelişen teknoloji ile internet kavramı hayatımızda yer bulmuş ve toplumun çok
büyük bir kısmı tarafından kullanılır hale gelmiştir. Bu açıklamalar doğrultusunda gelişen internet teknoloji ile
de internet etiği kavramı ortaya çıkmıştır. Hem bilgisayar etiği hem de internet etiği kavramı için ortak kullanılan
bilişim etiği kavramı konusunda yazılı ve yazılı olmayan kurallar toplum içerisinde uygulanmaya başlamıştır.
Bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanımı konusundaki etik davranışlar toplum içerisindeki her birey
tarafından üzerinde durulması gereken çok önemli bir konudur. Her ne kadar internet sınırsız özgürlük alanı
olarak tanımlansa da internet ortamında herhangi bir bireyin özgürlüğü diğer bir bireyin özgürlüğünün başladığı
yerde sonlanmalıdır (Yüce, 2010). Mason (1986), bilgisayar etiğine ilişkin yazdığı kitabında bilgisayar etiğini
gizlilik (privacy), doğruluk (accuracy), fikri mülkiyet (property) ve erişebilirlik (accessibility) olmak üzere 4
başlık altında incelemiştir. Bilgi çağındaki bu dört etik sorunlardan birincisi olan gizlilik, genel anlamda
herhangi bir düşünce, duygu, plan, istek ve amaçların etraftaki diğer kişilerden saklanması ya da paylaşılmaması
anlamındadır. Bilgi ve iletişi teknolojileri ortamında eklenen bilgiler ancak kişi ne zaman ne kimlerin erişmesini
isterse açık hale getirebilir. Kötü niyetli kişilerin izinsiz olarak bilgilere erişmesi ve kişiye zarar vermesi gizlilik
konusunda bir etik sorun oluşturabilir. Mason (1986), “Bir kişi veya bir birlik hakkındaki hangi bilgi, hangi
koşullar altında diğerlerine açıklar?”, ”İnsanlar kendi aralarında hangi bilgileri saklar ve hangi bilgileri baskı
altında kalmadan diğerine açıklar?” gibi soruları ile gizlilik konusunun önemine değinmiştir. Bilgi çağının dört
etik sorunundan ikincisi olan doğruluk, bilgi ve iletişim teknolojileri üzerinde bulunan bilgilerin yanlış
olmamasını, doğru ve güvenilir olarak verilmesini temel alır. İletişim teknolojileri üzerinde verilen sahte veya
yanlış bilgiler, bilinçli yapılabileceği gibi bilinçsizde yapılmış olabilir. Bilgi çağının diğer sorunu olan fikri
mülkiyet, zihnimiz tarafından oluşturulan, herhangi bir düşünce, fikir, plan ya da projenin ortaya atılması veya
gerçekleştirilmesi durumunda sahip olunan yetkinliktir. Moore (2001) çalışmasında, fikri mülkiyet ile ilgili
olarak, bir fikir veya fikirlerin birleşimine bağlı olan bilişsel süreçlerin bir ürünü olan fiziksel olmayan mülkiyet
olduğunu bildirmiştir. Bilgi çağının etik sorunlarından sonuncusu olarak kabul edilen erişim ile ilgili olarak ise,
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Uysal (2006)’ın ifade ettiği gibi bireylerin bilgisayarlardaki bilgilere ulaşmaları ile ilgilidir. Bu bilgiler, herhangi
bir office dokümanı, veri tabanındaki herhangi bir bilgi ya da herhangi bir web sitesine ait olan bir bilgi kısacası
bilgisayar ortamındaki her türlü veri olabilir. Fakat kişinin izni olmadan kişisel ve gizli bilgilerine erişim etik dışı
bir davranışa neden olmaktadır. Bu sebeple bu tür girişimleri engellemek adına, erişim etik bir sorun oluşturabilir
bir kavram olarak karşımıza çıkabilir. Yaşadığımız bilgi çağında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla yayıldığı
ve birçok kişi tarafından kullanıldığı bu bilgi toplumunda, yaşanılan çağımızın büyük bir etik sorunu olan
gizlilik, doğruluk, fikri mülkiyet ve erişim konusunda tüm bireylerin ve özellikle de eğitim ve öğretimin temelini
oluşturan öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen
bu araştırmanın amacı, aktif bir teknoloji kullanıcısı olan Uzaktan eğitim öğrencilerinin ve Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Bölüm öğrencilerinin bilgisayar ve internet teknolojisini en çok ne amaçla kullandıkları, bu
teknolojileri kullanırken bilişim etiğine ilişkin ne derecede etik dışı davrandıkları ve bu tür etik dışı davranışlara
ne derece maruz kaldıklarının çeşitlik değişkenlere göre incelenmesidir.
YÖNTEM
Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var
olduğu şekliyle betimlemeye amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2005). Bu araştırmada, öğretmen
adayları ve uzaktan eğitim öğrencilerini bilgisayar ve internet kullanımındaki etik olmayan davranışlarda
bulunma ve bu davranışlara maruz kalma durumları çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmiştir.
Araştırma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılı Bahar döneminde Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
BÖTE bölümünde öğrenim gören 71’i kadın (%45.5) ve 85’i erkek (%54.5) olmak üzere toplam 156 öğretmen
adayı ve uzaktan eğitim ile öğrenim gören 30’u kadın (%23.4) ve 98’i erkek (%76.4) olmak üzere toplam 128
öğrenci oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen, Erişim, Fikri Mülkiyet, Gizlilik ve Doğruluk olmak üzere
dört ayrı bölümden oluşan 41 maddelik etik olmayan davranışlarda bulunma ve etik olmayan davranışlara maruz
kalma anketi ile elde edilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler, istatistiksel çözümlemeleri gerçekleştirmek üzere araştırmacılar tarafından
bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin çözümlemesinde betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır.

BULGULAR
Araştırmada ilk olarak çalışma grubunun demografik değişkenlerine ilişkin istatistik değerleri incelenmiştir.
Gerçekleştirilen analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Araştırma grubunun betimleyici değerleri
Bölüm
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bölümü
Uzaktan Eğitim

Cinsiyet

N

%

Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

85
71
98
30

54.5
45.5
76.6
23.4

284

100

Toplam

Kaç Yıldır
Bilgisayar
Kullanıyorsunuz?
0-2 yıl
3-5 yıl
6-8 yıl
9-11 yıl
12 yıl ve üstü

N

%

6
23
100
63
92

2.1
8.1
35.2
22.2
32.4

Kaç Yıldır
İnternet
Kullanıyorsunuz?
0-2 yıl
3-5 yıl
6-8 yıl
9-11 yıl
12 yıl ve üstü

N

%

12
53
113
55
51

4.2
18.7
39.8
19.4
18.0
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Günlük
Ortalama
İnternet
Kullanım Sıklığı
1 saatten az
1-3 saat
4-6 saat
7-9 saat
10 saat ve üzeri

N

%

21
81
103
42
37

7.4
28.5
36.3
14.8
13.0
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Araştırmada elde edilen bulgular katılımcıların 100’ünün (%35.2) 6-8 yıldır bilgisayar kullandıklarını ve benzer
şekilde katılımcıların büyük çoğunluğunun (113-%39.8) 6-8 yıldır internet kullandıklarını ortaya çıkarmıştır.
Çalışma grubunun günlük ortalama internet kullanım sıklığı değişkenine verdikleri cevap incelendiğinde ise 103
katılımcının (%36.3) günlük ortalama 4-6 saat internet kullandıklarını göstermektedir.
Katılımcıların internet kullanım amaçları genel olarak incelendiğinde; en çok gazete/haber okuma, araştırma
yapma ve sosyal ağlarda gezinme amaçlı kullanıldığı görülürken, en az oyun amaçlı kullanıldığı ortaya çıkmıştır.
Bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Araştırma grubunun internet kullanım amaçları
f

%

Gazete/Haber okuma

220

77,5

Araştırma yapma

218

76,8

Sosyal ağlarda gezinme

217

76,4

Dosya indirme

194

68,3

Film/Video izleme

182

64,1

E-posta alıp/verme

178

62,7

Sohbet

140

49,3

Alışveriş

115

40,5

Oyun oynama

109

38,4

Öğrenim görülen birim bazında yapılan incelemede ise bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının interneti en
çok sosyal ağlarda gezinme, film/video izleme ve dosya indirmek amacıyla kullandıkları en az ise çevrimiçi
alışveriş amaçlı kullandıkları ortaya çıkmıştır. Öte yandan, uzaktan eğitim ile öğrenim gören katılımcıların en
çok gazete/haber okumak, araştırma yapmak ve e-posta alıp/gönderme amacıyla en az ise oyun oynama amacıyla
interneti kullandıklarına ilişkin bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Araştırma grubunun öğrenim görülen birime göre internet kullanım amaçları
BÖTE
f

Uzaktan Eğitim
%

f

%

Gazete/Haber okuma

122

78,2

98

76,6

Sosyal ağlarda gezinme

138

88,5

79

61,7

72

46,2

43

33,6

Dosya indirme

126

80,8

68

53,1

Araştırma yapma

120

76,9

98

76,6

Oyun oynama

83

53,2

26

20,3

E-posta alıp/verme

93

59,6

85

66,4

Sohbet

107

68,6

33

25,8

Film/Video izleme

129

82,7

53

41,4

Alışveriş

Katılımcıların anket geneline verdikleri cevap incelendiğinde sırasıyla; internetteki korsan video ve müzik
dosyalarını bilgisayarına indirme ve bu davranışlara maruz kalma durumu, kişisel bilgisayarında lisanssız
yazılım kullanma ve bu duruma maruz kalma, korsan müzik ve video dosyalarını diğer kişilerle paylaşma ve bu
duruma maruz kalma, lisans kırma yazılımlarını ve lisans anahtarlarını başkaları ile paylaşma ve bu duruma
maruz kalma, lisans kırma yazılımlarını kullanma ve bu duruma maruz kalma, lisanslı yazılım CD’lerini
kopyalama ve çoğaltma ve bu duruma maruz kalma, başkalarına ait internet hizmetini ücret ödemeden kullanma
ve bu duruma maruz kalma ile başkasına ait kablolu ya da kablosuz interneti hiçbir ücret ödemeden kullanma ve
bu duruma maruz kalma ile ortak kullanım alanındaki bilgisayar ağını gereksiz yere meşgul etme ve bu duruma
maruz kalma durumları, katılımcıların en yüksek oranda etik dışı davranışlarda bulunma ve etik dışı
davranışlara maruz kalma durumlarını ortaya koymaktadır. Öte yandan, katılımcıların en az
gerçekleştirdikleri etik dışı davranışın sırasıyla, ortak kullanımdaki bilgisayar yazılımı ve donanımına zarar
verecek davranışlarda bulunma ile başkalarına ait bilgisayar yazılımına ve donanıma bilerek ve isteyerek zarar
verme ve bu bilgisayarlardaki bilgileri silme davranışı olduğu ayrıca katılımcıların en az maruz kaldıkları etik
davranışlarında başkasına ait olan bilgisayardaki kişisel bilgileri kişinin izni olmadan kopyalama ve bir epostayı sahibinin izni olmadan genele açık bir ortama gönderme olduğu ortaya çıkmıştır. İlgili bulgular Tablo
4’te sunulmuştur.
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Tablo 4. Katılımcıların ankete verdikleri cevaplar

1. Başkasına ait bilgisayarı kişinin izni olmadan kullanma

Etik Olmayan
Davranışlarda
BULUNMA
Durumu
f
%
39
13,7

2. Başkasına ait olan bilgisayardaki kişisel bilgileri kişinin izni olmadan inceleme
3. Başkasına ait olan bilgisayardaki kişisel bilgileri kişinin izni olmadan kopyalama

27
21

9,5
7,4

57
30

20,1
10,6

4. Başkasına ait olan bilgisayardaki kişisel bilgileri kişinin izni olmadan silme

20
20

7
7

33
31

11,6
10,9

60

21,1

57

20,1

16

5,6

38

13,4

5. Başkasına ait bir bilgisayarın yazılım ya da donanımına bilerek ve isteyerek zarar verme
6. İnternet üzerinden başkalarına ait dosyalara ve özel bilgilere ulaşmaya çalışma
7. Ortak kullanım alanındaki bilgisayarların yazılım ve donanımına zarar verecek şekilde
kullanma
8. Ortak kullanım alanındaki bilgisayarlara kasıtlı olarak zararlı yazılım yükleme
9. Ortak kullanım alanındaki bilgisayar ağını gereksiz yere meşgul etme (film, müzik, canlı tv
vs.)
10. Başkasına ait kablolu ya da kablosuz interneti hiçbir ücret ödemeden kullanma
11. Başkalarının hazırladığı sitelere ve yazılımlara zarar verme

Etik Olmayan
Davranışlara
MARUZ KALMA
Durumu
f
%
98
34,5

29

10,2

31

10,9

111

39,1

125

44

114

40,1

85

29,9

25

8,8

32

11,3

12. İnterneti kullanarak diğer kullanıcıların bilgisayarlarına saldırıda bulunma
13. Kişisel bilgisayarında (netbook, laptop, tablet, cep tel vs.) lisanssız yazılım kullanma
14. Lisanslı yazılım CD’lerini kopyalama ve çoğaltma

29
174

10,2
61,3

48
147

16,9
51,8

120

42,3

107

37,7

15. Lisans kırma yazılımlarını kullanma

126

44,4

99

34,9

16. Lisans kırma yazılımlarını ve/veya lisans anahtarlarını diğer insanlarla paylaşma

127

44,7

111

39,1

17. İnternetteki korsan müzik ve/veya video dosyalarını bilgisayarına indirme

177

62,3

148

52,1

18. Korsan müzik ve/veya video dosyalarını diğer insanlarla paylaşma
19. Başkalarının yaptığı yazılı, görsel ve işitsel materyalleri kaynak göstermeden kullanma

140
86

49,3
30,3

131
94

46,1
33,1

20. Başkalarının yaptığı yazılı, görsel ve işitsel materyalleri izin almadan kullanma

91

32

92

32,4

21. Ödev hazırlayan sitelere hiçbir emek harcamadan kendi ödevlerini yaptırma

42

14,8

50

17,6

22. Hazır yapılmış ödevleri internetten edinerek ders sorumlusuna sunma

63

22,2

75

26,4

60

21,1

74

26,1

23. Başkalarının geliştirdiği yazılımlarda kısmi değişiklikler yaparak kendi yapmış gibi
gösterme
24. Bir e-postayı sahibinin izni olmadan genele açık bir ortama gönderme

22

7,7

30

10,6

25. Kişisel mesajları sahibinin izni olmadan diğer kişilere gönderme

23

8,1

36

12,7

26. Başkasına ait bilgileri sosyal paylaşım sitelerinde yayınlama
27. Özel (şifre, kimlik vs.) bilgileri ele geçirmek amacıyla çeşitli yazılımlar kullanma

28
42

9,9
14,8

39
55

13,7
19,4

28. Sanal ortam üzerinden kullanıcılara kasıtlı olarak virüslü e-posta gönderme
29. Kasıtlı olarak virüslü bir donanımı başkasının bilgisayarına takma
30. Çevrimiçi kullanıcıları rahatsız edecek kasıtlı reklam e-postası gönderme
31. Çevrimiçi kullanıcılara uygunsuz içerikli rahatsız edici e-posta gönderme
32. Gereksiz e-postalar göndererek çevrimiçi kullanıcıların e-posta hesaplarını doldurma

25
25
21
19
22

8,8
8,8
7,4
6,7
7,7

79
55
84
75
84

27,8
19,4
29,6
26,4
29,6

44

15,5

74

26,1

33. Forum sitelerinde gizli kimlik veya sahte hesap ile yanlış bilgiler verme ve/veya doğru
olmayan yorumlar yaparak kişileri yanıltma
34. Sosyal paylaşım sitelerinin profil bilgilerinde sahte bilgiler verme

67

23,6

82

28,9

35. Sosyal paylaşım sitelerinde uygunsuz konuşmalar yapma

34

12

69

24,3

36. Sosyal paylaşım sitelerinde uygunsuz dosyalar paylaşma

22

7,7

65

22,9

33

11,6

58

20,4

24

8,5

49

17,3

37. Ortak kullanım alanlarında öğrencilere ve çocuklara uygun olmayan nitelikte içerik (oyun,
film vs. ) sağlama
38. Bilgisayarı tehdit veya şantaj aracı olarak kullanma
39. Sanal ortam kullanıcılarını maddi bakımdan zarara uğratma

23

8,1

39

13,7

40. Sanal ortamın avantajını kullanarak gerçek olmayan bilgi paylaşma

29

10,2

64

22,5

41. Sanal ortamda oynanan oyunlarda hile yaparak maddi gelir sağlama

34

12

56

19,7

Tablo 5’te erkek katılımcıların en çok başvurdukları etik olmayan davranışın kişisel bilgisayarında lisanssız
yazlım kullanma ve bu davranışa maruz kalma olduğu belirlenirken, başkasına ait olan bilgisayardaki kişisel
bilgileri kişinin izni olmadan kopyalama durumuna maruz kalması ile kişisel mesajları sahibinin izni olmadan
diğer kişilere gönderme davranışında bulunması, en az gerçekleştirilen etik olmayan davranışlar olduğu
sunulmaktadır. Öte yandan, kadın katılımcıların en çok başvurdukları ve maruz kaldıkları etik olmayan
davranışın internetteki korsan müzik ve/veya video dosyalarını bilgisayarına indirme olduğu belirlenirken,
başkasına ait bir bilgisayarın yazılım ya da donanımına bilerek ve isteyerek zarar verme davranışında
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bulunmaları ve ortak kullanım alanındaki bilgisayarlara kasıtlı olarak zararlı yazılım yükleme davranışlarına
maruz kalmaları da en az gerçekleştirilen etik olmayan davranışlar olduğu görülmektedir.
Tablo 5. Katılımcıların cinsiyetlerine göre etik olmayan davranışlarda bulunma ve maruz kalma durumu
ERKEK

Etik Olmayan
Davranışlarda
BULUNMA
Durumu

f
3. SORU Başkasına ait olan
bilgisayardaki kişisel
bilgileri kişinin izni olmadan
kopyalama
13. SORU Kişisel
bilgisayarında (netbook,
laptop, tablet, cep tel vs.)
lisanssız yazılım kullanma
25. SORU Kişisel mesajları
sahibinin izni olmadan diğer
kişilere gönderme

16

117

15

%

8,7

63,9

8,2

Etik Olmayan
Davranışlara
MARUZ
KALMA
Durumu
f

KADIN

%

20

102

27

5. SORU Başkasına ait bir
bilgisayarın yazılım ya da
donanımına bilerek ve
isteyerek zarar verme

10,9

8. SORU Ortak kullanım
alanındaki bilgisayarlara
kasıtlı olarak zararlı yazılım
yükleme

55,7

17. SORU İnternetteki korsan
müzik ve/veya video
dosyalarını bilgisayarına
indirme

14,8

Etik Olmayan
Davranışlarda
BULUNMA
Durumu

Etik Olmayan
Davranışlara
MARUZ
KALMA
Durumu

f

%

f

%

1

1,0

7

6,9

5

5,0

4

4,0

64

63,4

55

54,5

Bilgisayar ve internet kullanımındaki etik davranışlarda bulunma ve maruz kalma durumları katılımcılar arasında
bölüm bazında değerlendirildiğinde, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğretmen adaylarının en
çok başvurdukları etik olmayan davranışın kişisel bilgisayarında lisanssız yazılım kullanma ile internetteki
korsan müzik ve/veya video dosyalarını bilgisayarına indirme davranışında bulunma ve bu davranışlara
maruz kalma olduğu belirlenirken, çevrimiçi kullanıcıları rahatsız edecek kasıtlı reklam e-postası gönderme
etik olmayan davranışında bulunma ve ortak kullanım alanındaki bilgisayarlara kasıtlı olarak zararlı yazılım
yükleme davranışına maruz kalma durumlarının ise en az gerçekleşen etik olmayan davranışlar arasında
olduğu Tablo 6’da sunulmuştur. Öte yandan, uzaktan eğitim öğrencilerinin ise en çok başvurdukları etik
olmayan davranışın internetteki korsan müzik ve/veya video dosyalarını bilgisayarına indirme ve en çok
maruz kaldıkları etik dışı davranışın ise ortak kullanım alanındaki bilgisayar ağını gereksiz yere meşgul etme
(film, müzik, canlı tv vs.) olduğu belirlenirken, en az gerçekleştirilen etik olmayan davranış olarak ortak
kullanım alanındaki bilgisayarların yazılım ve donanımına zarar verecek şekilde kullanma ve en az olarak etik
olmayan davranışa maruz kalma durumunun da kişisel mesajları sahibinin izni olmadan diğer kişilere
gönderme olduğu görülmektedir.
Tablo 6. Katılımcıların bölümlerine göre etik olmayan davranışlarda bulunma ve maruz kalma durumu

BÖTE Bölümü

Etik Olmayan
Davranışlarda
BULUNMA
Durumu
f

8. SORU Ortak kullanım
alanındaki bilgisayarlara
kasıtlı olarak zararlı yazılım
yükleme
13. SORU Kişisel
bilgisayarında (netbook,
laptop, tablet, cep tel vs.)
lisanssız yazılım kullanma

18

128

%

11,5

82,1

17. SORU İnternetteki
korsan müzik ve/veya video
dosyalarını bilgisayarına
indirme

128

82,1

30. SORU Çevrimiçi
kullanıcıları rahatsız edecek
kasıtlı reklam e-postası
gönderme

8

5,1

Etik Olmayan
Davranışlara
MARUZ
KALMA
Durumu
f

UZAKTAN EĞİTİM
Bölümü

%

Etik Olmayan
Davranışlarda
BULUNMA
Durumu
f

Etik Olmayan
Davranışlara
MARUZ
KALMA
Durumu

%

f

%

9,0

7. SORU Ortak kullanım
alanındaki bilgisayarların
yazılım ve donanımına zarar
verecek şekilde kullanma

6

4,7

14

10,9

66,7

9. SORU Ortak kullanım
alanındaki bilgisayar ağını
gereksiz yere meşgul etme
(film, müzik, canlı tv vs.)

31

24,2

48

37,5

106

67,9

17. SORU İnternetteki
korsan müzik ve/veya
video dosyalarını
bilgisayarına indirme

49

38,3

42

32,8

52

33,3

25. SORU Kişisel
mesajları sahibinin izni
olmadan diğer kişilere
gönderme

7

5,5

11

8,6

14

104
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Gerçekleştirilen bu araştırma ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğrencileri ve Uzaktan
Eğitim bölümü öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin etik dışı davranışlarda bulunma ve bu
davranışlara maruz kalma durumları incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda katılımcıların
bilgisayar ve internet kullanım yıllarına bakıldığında çoğunlukla 6-8 yıl arasında bir geçmişleri bulunduğu,
günlük internet kullanım sıklığına bakıldığında da genellikle 4-6 saat arasında kullandıkları ifade edilebilir.
Çalışma içerisinde BÖTE ve Uzaktan Eğitim öğrencilerinin internet kullanım amaçlarına bakıldığında Uzaktan
Eğitim öğrencileri interneti daha çok daha çok gazete/haber okuma, araştırma yapma, e-posta alıp/verme gibi
amaçlarla kullanırken, BÖTE bölümü öğrencilerinin ise sosyal ağlarda gezinme, dosya indirme ve film/müzik
izleme gibi alanlarda kullandığı ortaya çıkarılmıştır. Bu sonuçtan görüldüğü üzere BÖTE bölümü öğrencilerinin,
interneti daha verimli amaçlar için kullanmaları konusunda tavsiyelerde bulunulup, bilgilendirilmeleri gerektiği
ifade edilebilir.
Çalışmada, genel olarak bütün katılımcıların ankete verdikleri cevaplar analiz edildiğinde, elde edilen
bulgulara göre katılımcıların en çok internetteki korsan müzik ve/veya video dosyalarını bilgisayarına indirme ve
kişisel bilgisayarında (netbook, laptop, tablet, cep tel vs.) lisanssız yazılım kullanma gibi etik olmayan
davranışlarda bulunurken, yine benzer şekilde internetteki korsan müzik ve/veya video dosyalarını bilgisayarına
indirme ve kişisel bilgisayarında (netbook, laptop, tablet, cep tel vs.) lisanssız yazılım kullanma gibi etik
olmayan davranışlara en çok maruz kalma durumları ile karşılaştıkları sonucu elde edilmiştir.
Genel olarak katılımcıların cinsiyet bazında ankete verdikleri cevaplar dikkate alındığında erkeklerin etik
olmayan davranışları arasında en çok kişisel bilgisayarında (netbook, laptop, tablet, cep tel vs. ) lisanssız yazılım
kullanma ile en az ise kişisel mesajları sahibinin izni olmadan diğer kişilere gönderme davranışlarında
bulundukları ve etik olmayan davranışlara maruz kalma ile ilgili ise en çok yine kişisel bilgisayarında (netbook,
laptop, tablet, cep tel vs. ) lisanssız yazılım kullanma ile en az başkasına ait olan bilgisayardaki kişisel bilgileri
kişinin izni olmadan kopyalama durumları ile karşı karşıya kaldıkları görülürken, kadınların ise etik olmayan
davranışları arasında en çok internetteki korsan müzik ve/veya video dosyalarını bilgisayarına indirme ve en az
başkasına ait bir bilgisayarın yazılım ya da donanımına bilerek ve isteyerek zarar verme davranışlarında
bulundukları, etik olmayan davranışlara maruz kalma ile ilgili ise en çok yine internetti korsan müzik ve/veya
video dosyalarını bilgisayarına indirme ve en az ortak kullanım alanındaki bilgisayarlara kasıtlı olarak zararlı
yazılım yükleme davranışlarına maruz kaldıkları şeklinde ifade edilebilir. Ayrıca elde edilen bulgulara göre
kadın adayların erkek adaylara oranla bilgisayar ve internet kullanımına yönelik daha etik davrandığı sonucuna
ulaşılmıştır. Elde edilen bu bulgu bayanların erkeklere oranla daha duyarlı olduğu, internet kullanımında dikkatli
davrandıkları bunun yanı sıra yanlış yapmamak için etik olmayan bir davranışta bulunma eğilimlerinin olmadığı
ile açıklanabilirken, ayrıca elde edilen bu bulgu alan yazında yer alan bazı araştırma sonuçları ile benzerlik
göstermektedir (Uysal, 2006; Yüce, 2010; Genç, Kazez ve Fidan, 2013)
Genel olarak katılımcıların bölüm bazında ankete verdikleri cevaplar dikkate alındığında BÖTE bölümü
öğrencilerinin etik olmayan davranışları arasında en çok kişisel bilgisayarında (netbook, laptop, tablet, cep tel
vs.) lisanssız yazılım kullanma ve İnternetteki korsan müzik ve/veya video dosyalarını bilgisayarına indirme
iken, en az çevrimiçi kullanıcıları rahatsız edecek kasıtlı reklam e-postası gönderme davranışlarında bulundukları
ve etik olmayan davranışlara maruz kalma ile ilgili ise en çok İnternetteki korsan müzik ve/veya video
dosyalarını bilgisayarına indirme ve en az ortak kullanım alanındaki bilgisayarlara kasıtlı olarak zararlı yazılım
yükleme durumları ile karşı karşıya kaldıkları görülürken, Uzaktan Eğitim öğrencilerinin ise etik olmayan
davranışları arasında en çok İnternetteki korsan müzik ve/veya video dosyalarını bilgisayarına indirme ve en az
ortak kullanım alanındaki bilgisayarların yazılım ve donanımına zarar verecek şekilde kullanma davranışlarında
bulundukları, etik olmayan davranışlara maruz kalma ile ilgili ise en çok ortak kullanım alanındaki bilgisayar
ağını gereksiz yere meşgul etme (film, müzik, canlı tv vs.) ve kişisel mesajları sahibinin izni olmadan diğer
kişilere gönderme davranışlarına maruz kaldıkları şeklinde ifade edilebilir.
Sonuç olarak çalışmamızdan ve alan yazından (Masrom and Ismail, 2008; Pınar, Çakırel and Toker, 2013;
Namlu ve Odabaşı, 2007, Yoon, 2011; Kavuk, Keser and Teker, 2011; Kurtulmuş ve Ardıç, 2013) elde edilen
bulgulara göre, teknolojiyi kullanan kişilerin bilgisayar ve internet kullanımında etik davranma ve tür etik
olmayan davranışlara maruz kalmamalarına ilişkin bilinçlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması
gerekmektedir. Bu durumu sağlamak için ilk olarak eğitimcilere büyük görevler düşmektedir. Uysal (2010)’un
ifade ettiği gibi eğitimcilerin bilişim teknolojilerini kullanmanın yanında, bu tür teknolojilerin etik kullanımı
konusunda öğrencilerine örnek olacak ölçüde bilgi, beceri, deneyim ve tutuma sahip olmaları gerekmektedir.
Ayrıca eğitimciler ders saatleri içerisinde öğrencilerine sadece bilişim teknolojilerinin etik kullanımına ilişkin
değil, genel olarak etik kavramının özüne ilişkin bilgiler vermelidir. Bu bilgiyi aktarırken aynı zamanda doğru
veya yanlışın ne olduğunu öğretmek yerine, doğru veya yanlışın neden olduğunun öğretilmesi gerekmektedir.
(Kılıçer ve Odabaşı, 2007) Bununla birlikte bilişim teknolojilerin etik kullanımı ile ilgili uluslararası
toplulukların belirlemiş olduğu etik kurallar ele alınarak işlenmeleri ve gerekli açıklamalar ile öğrencilere
kazandırılmalıdır. Çünkü verilen etik eğitimi ile toplumun her konuda daha ahlaklı, daha erdemli ve daha bilinçli
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olması sağlanabilir. Bu ifadeye katkı sağlamak açısından Özpinar, Kazaskeroğlu ve Öz (2010)’un yaptığı
çalışma sonucu, etik konusunda eğitim alan kişilerin anket sorularına verdikleri cevaplar incelendiğinde bu dersi
almayanlara oranla çok daha etkin ve bilinçli vermiş oldukları cevaplar bu konuda verilmiş olan eğitimin
katkısının olduğu ifade edilmektedir. Bu araştırma sonucundan da görüldüğü gibi her konudaki etik eğitimi
kişinin bilinçlenmesine olanak vererek, kişinin her türlü olaya, her türlü fikre ya da kişiye karşı daha saygılı
yaklaşmasını sağlayarak, her alanda yaşanan olumsuz davranışların azalmasına etki edebilir. Bu fikirler
doğrultusunda araştırmadan elde edilen bulgular kapsamında birtakım öneriler aşağıda ifade edildiği gibi ortaya
konulabilir:
-Yöneticilere, akademik personele, idari personel ve öğrencilere etiğin temel felsefesini anlatmanın yanında
birde doğruluk, gizlilik, fikri mülkiyet ve erişim gibi bilgi çağının dört temel etik sorunu hakkında eğitim ve
seminerler verilebilir.
-Akademik etik, meslek etiği, bilişim etiği ve genel etik konularında yazılı kurallar okullarda herkesin
görebileceği alanlarda gösterilebilir.
-Bölümlerde genel etik ve bilişim etiği ile ilgili dersler açılabilir.
-Öğretim elemanları kendi dersleri içerisinde konularıyla ilgili gerekli durumlarda etiğin önemi ve uyulması
gereken kurallardan kısaca bahsedebilir.
-Etik kuralları içeren kitapçıklar ya da broşürler hazırlanıp, tüm öğrenci, akademik ve idari personele
dağıtılabilir.
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YAZIN DERSİNDE KISA FİLM İNCELEMESİ
KURZFİLMANALYSE İM LİTERATURUNTERRİCHT
Hikmet Asutay1
Özet
Yabancı dil ile ilgili bölümlerde; örneğin Alman Dili Eğitimi bölümü ders programlarında Alman yazını, Alman yazın tarihi ya
da Almanca metinleri ele alan çeşitli yazın dersleri bulunmaktadır. Bu derslerde günümüz çoklu ortam araçlarında yer alan
metinler daha çok kullanılmaya başlanmış, tüm bunlara hipermetin türleri de eklenmiştir. Bu çalışmada yazınbilim
yöntemlerinin, farklı bir metin türü olarak kısa filme uyarlanmasına örnek teşkil edecek bir inceleme örneği üzerinde
çalışılmıştır. Yazınbilim bağlamında metin inceleme ve çözümleme örneği olarak seçilen kısa film, Alman dili eğitimi bölümleri
ders programlarında yer alan Alman Edebiyatı, Metin İnceleme ve Öğretimi, drama, roman inceleme ve ileri okuma becerileri
gibi derslerde kullanılabilecek bir ders materyali olarak da düşünülebilir. Kısa filmin seçilme ölçütü ise yine ders programlarında
yer alan Ülkebilgisi derslerinde ele alınabilecek türde bir konusunun olmasıdır. Söz konusu kısa film kurgusu kurgusu,
hipersistem açısından ele alınarak çözümlenecek, çözümleme aşamasında da metin inceleme ve çözümlemede kullanılan
yöntemlerden yararlanılacaktır. Anılan konunun seçiminde göz önünde bulundurulan bir diğer nokta da, inceleme örneğinin
görsel bir materyalden oluşmasıdır. Söz konusu ondört dakikalık kısa film hem çevrimiçi ağ aracılığıyla kolayca ulaşılabilir
niteliktedir, hem de görme, duyma ve duyduğunu anlama gibi dil becerileri açısından temel kabul edilen becerilere de uygundur.
Anahtar Kelimeler: Yazın dersi, Alman yazını, ülkebilim, kısa film incelemesi, metin inceleme

1. GİRİŞ
Kitle iletişim araçları ile çoklu ortam araçlarının çok fazla kullanıldığı ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası
haline geldiği günümüzde ister istemez eğitim ve öğretim yaşamında da bu tür araçların kullanımı oldukça yaygınlık
kazanmıştır denebilir (Bkz. Asutay 2009). Ders araç gereçleri olarak görülen tüm bu araçların öğrenci ve öğreticilere
sağladığı en büyük olanak ise hiç kuşkusuz erişilebilirlik olsa gerektir. Çevrimiçi ağlar sayesinde istenilen her türlü
ders konusu veya içerik bulunabilmekte, üstelik tüm bu içeriklere ait varsa görsel hatta görüntü dosyalarına da
rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Bu çalışmada ele alınan konu ise çok yeni olmamakla birlikte kısa film kurgularının
ders içinde kullanılabilirliğine değinmektir. Kısa film gibi belli bir görüntü dosyasının ders içinde kullanımı,
yukarıda anılan teknolojik araç gereçlerle son derece kolaylaşmıştır. Söz konusu kurgu, ders içinde bilgisayar
aracılığıyla yansıya aktarılabilir, ya da bunların olmadığı ortamda sadece dizüstü bir bilgisayardan dahi aktarılabilir.
Bunun ötesinde ağ aracılığıyla elektronik posta olarak gönderilebilir ya da çeşitli sosyal paylaşım sitelerinde
paylaşılarak daha geniş bir erişime de açılabilir. Bu şekliyle film, yeni medyalar aracılığıyla erişilebilen bir metin
halini alacaktır. Bu tarz bir yaklaşım, H. H. Ewers’in ileri sürdüğü gibi “zamanımız eğlence odaklı yeni
medyalarında metin okuma”(Ewers 2002: 11) anlayışına uygun olacaktır. Bu anlamda “pop-kültür” gibi gençlik alt
kültürleri içersinde kendine yer etmiş bir medya aracılığıyla yazınsal metne ulaşma seçeneğimiz ortaya çıkacaktır.
Bu da yine Ewers’in sözünü ettiği “der mediale Wandel”(Ewers 2002: 7); yani medyatik değişim kuşağının da bir
sonucudur, denebilir.

1.1. Çalışmanın Kapsamı
Bu çalışmanın konusunu oluşturan kısa film, içerik olarak üniversitelerin yabancı dil bölümlerinde özellikle
“Alman Dili ve Edebiyatı” ya da “Alman Dili Eğitimi” gibi bölümlerde okutulmakta olan “Alman Edebiyatı I-II”
veya “Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi I-II” ya da “Roman İnceleme”, “Kısa Öykü İnceleme”, “Ülkebilim” gibi
derslerin içeriklerine uygundur. Bu bağlamda ele alınan konu, ikinci dünya savaşı dönemi Almanya’sı, ikinci dünya
savaşı dönemi Alman yazını gibi alt konu başlıklarına uymaktadır. Bu çalışmada sözü edilen pek çok ders araç
gerecinden yalnızca bir tanesi olarak kısa film ele alınmıştır. Kısa film kurgusu yaklaşık olarak 14 dakika
olduğundan, bir ders saati içersinde kullanılması son derece cazip görünmektedir. Filmdeki diğer ses, görüntü, özgün
dilde diyaloglar ise, Almanca’nın sesletimi, duyma-anlama becerileri açısından son derece öğretici özelliktedir.
Filmin arka planını ve içeriğini oluşturan konusal bağlam ise ülkebilim, yakın Alman tarihi, edebiyat tarihi gibi
konuları ilgilendirmektedir.

1
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2. YAZIN DERSİNDE KISA FİLM
Yazın dersleri doğal olarak yazın metinleri çerçevesinde yürütülmesi gereken derslerdir. Çünkü bu derslerin
ana amacı her şeyden önce yazın metinlerini sevdirmek, metin okumak ve yazın metinleri aracılığıyla öteki kültürü
anlamak ve tanımaktır. Hele yabancı dil ile ilgili bölümlerde daha da önemlisi dilini öğrendiğimiz kültürün yazın
tarihini, kültürünü irdelemektir. Bu tür görsel-işitsel metinlerin diğer öğretici özellikleri ise doğası gereği içerdikleri
dil-anlatım ve metin yapısı kurgusudur. Bu bağlamda kısa film kurguları da bu çalışmada bir metin olarak
görülmektedir:
“Film türleri disiplinler arası çalışmalara da olanak tanımaktadır. Bu yolla filmler bir metin
olarak görülmekte ve değişik okuma türleri ortaya çıkmaktadır. Film de bu açılardan bakıldığında bir
metindir” (Yüce, 2005).

Bu düşünceden hareketle bir görüntü dosyası olarak kısa film kurgusu da bir metindir. O yüzden yazın
derslerinde kullanılabilecek 14 dakikalık bu metin kurgusu ses, görüntü, grafik gibi çoklu etkileri ile birlikte öğrenci
motivasyonunu da en üst düzeyde tutabilecek yazınsal bir eserdir.
“Sanatsal varoluş biçim-içerik ilişkisi içerisinde gerçekleşir. Biçim içeriğin içerik de biçimin
taşıyıcısı olmuştur. Sanat yapıtları, biçimsel öğelerinin (ses, renk, ritim, simetri, vb.) içeriksel
öğelerle (anlatım, konu, tema, vb.) yoğrulmasıyla oluşur. Bu iki öğe birbirinin ayrılmaz
parçalarıdır. İşte sinema ile edebiyatın birlikteliği de bu noktada başlar.” (….)“Film türleri
disiplinler arası çalışmalara da olanak tanımaktadır. Bu yolla filmler bir metin olarak görülmekte
ve değişik okuma türleri ortaya çıkmaktadır” (Yüce, 2005).

Yüce’nin de belirttiği gibi film bu anlamda disiplinler arası çalışmalara olanak sağlamakta ve görsel okuma
olarak tanımlayabileceğimiz okuma türüne bir örnek oluşturmaktadır. Filmin çoklu ortam araçlarında derste
sunumunda da pek çok kolaylık ve çalışma olanakları sağlanabilmektedir. Bilgisayar ortamında filmin durdurulması,
ileri geri alınabilmesi, görüntünün dondurulması gibi özellikleri, yazın dersinde metin inceleme ve çalışma
olanaklarını kolaylaştırmaktadır. Bir diğer önemli olanak da film aralarında ya da sonrasında film üzerine
konuşulabilecek, tartışabilinecek olmasıdır. Yabancı dil dersi açısından düşünüldüğünde ise filmde doğal konuşma,
diyalogların oluşu, özgün ve standart yabancı dil kullanımını işitme gibi fonetik açısından çok güzel örnekler
sunabilmektedir. Tüm bu yönleri göz önüne alındığında dil eğitimi ve öğretimi açısından film kurgusu hemen hemen
tüm becerilere hitap eden bir konumdadır. Bu yönüyle film incelemesi medya eğitimi alanına da girmekte, film
kurguları H. Moser’in (2006: 169) belirttiği gibi “sosyal düzenleyici” görevini görmektedirler2.

3. “SPIELZEUGLAND” KISA FİLMİNİN İNCELENMESİ
“Spielzeugland” adlı kısa film kurgusu bu çalışmada, yazın derslerinde olduğu gibi metin inceleme
ölçütlerine göre incelenecektir. Buna göre biçim incelemesi, içerik incelemesi, ana ve yan karakterler ile ana ve yan
olay kurgusu gibi bölümleri ayrı ayrı ele alınacaktır. Film Alman yapımı olup kısa metrajlı (14 dk.) bir filmdir. Adı
“Spielzeugland“tır ve Mephisto Film tarafından 2007 yılında yönetmen Jochen Alexander Freydank tarafından
Berlin’de çekilmiştir. Senaryosu Jochen Alexander Freydank ve Johann A. Bunners tarafından birlikte yazılmıştır.
Filmin müziği ise Ingo Ludwig Frenzel tarafından yapılmıştır. 1 Mart 2009 tarihinde ilk kez Alman televizyon kanalı
ARD’de gösterilmiştir. Yönetmeninin belirttiğine göre finansman sorunları nedeniyle filmin çekimleri iki yıl sürmüş,
30.000 Avroya mal olmuş, oyuncu ve ekip çalışanları ise para almamışlardır.

2

„Audio-visuelle Medien als soziale Regulatorien” tanımı ile h. Moser, televizyon alılmaması araştırmalarından yola çıkarak
görsel-işitsel medyaların toplumsal düzenleyici, öğretici yönleri üzerinde durmaktadır. Günümüz koşullarında bu öğrenim
çocukluk yaşlarında günde en az iki saat olmak üzere görsel-işitsel medyalarla başlamaktadır (Bkz. H. Mosel 2006: 169)
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3.1. Biçim Özellikleri
Film etkileyici, dramatik olduğu için ve Yahudi Soykırımını bir çocuğun gözünden anlattığı için 2009
yılında “En iyi Kısa Film Oskar ödülü“nü almıştır ve bunun yanı sıra pek çok farklı ödül daha kazanmıştır. Söz
konusu kısa film 13 dakika 52 saniye uzunluğundadır. Fonda piyano ve keman kullanılan filmin konusu, 1942
yılında ikinci dünya savaşı Nazi Almanya’sında geçmektedir. Filmde ev, tren garı ve sokak gibi iç ve dış mekânlar
kullanılmıştır. Toplamda ise 125 adet farklı sahneden oluşmaktadır. Filmde müziğin tonlaması sahnelere göre
ayarlanmıştır. Diyalogların geçtiği sahnelerde müzik tonlaması ve gerilim azalmış, heyecanlı sahnelerde ya da sahne
geçişlerinde ise gerilim ve müzik artmıştır. Filmin türü ise dramdır.

3.2. Figürler
Kısa film kurguları da kısa öyküler gibi aynı yapıdadır; yani karışık olmayan genelde tek bir olay kurgusu
vardır. İç ve dış mekânlar son derece sınırlı, hatta tek bir mekandadır. Kişiler de son derece azdır ve bazen tek bir
kişidir. Bu kurguda da belli başlı birkaç figür yer almaktadır.

3.2.1. Ana Karakterler
Filmde Alman anne “Marianne” ile “Heinrich Meissner” ile Yahudi “David Silberstein” adlı iki çocuk
olmak üzere üç ana karakter öne çıkmaktadır. Kısa öykülerde olduğu gibi kısa film kurgularında da birr ya da iki ana
karakter ya da kahraman bulunur.

3.2.2. Yan Karakterler
Kısa filmde Yahudi aile, komşular, polis, tren garındaki Nazi subay ve yardımcısı gibi yan karakterler yer
almaktadır. Her birinin kurgu içersinde önemli ve etkin rolleri bulunmaktadır. Bunların başında da kanrakterlerin
bütünleştirici ve destekleyici işlevleri, kurgunun bütünlüğü açısından önem taşımaktadır.

3.3. Ana Kurgu
Filmin öyküsü, Nazi dönemi Almanya’sında insancıllık, arkadaşlık ve anne-çocuk ilişkisi üzerine
kurulmuştur. Küçük bir çocuğun arkadaşlığı, bir annenin ise çocuğundan vazgeçmemesi ile Yahudi çocuğun hayatını
kurtarışı ana temaları oluşturmaktadır. Irkçılık, savaş gibi en ağır, en zor koşullar altında dahi arkadaşlık ve anneçocuk ilişkisi gibi değişmeyecek ve daima dik duracak değerlerin ve davranış biçimlerinin ne kadar büyük
olabileceği, ne kadar değerli olabileceği vurgulanmıştır. Bu değerler sayesinde Yahudi çocuk, Nazilerin elinden
kurtarılarak hayatta kalabilecektir.

3.3.1. Yan Kurgu
Savaş gibi insanlık suçu işlenen bir ortamda Alman bir ailenin, Yahudi aileye gösterdiği yakınlık, himaye ve
Yahudi çocuğu toplama kampına gönderilmekten son anda kurtarışı ve bunun etrafında dönen olaylar da yan kurgu
olarak kalmaktadır. Sözü edilen yan kurgu özellikleri tarihsel ard bağlam içersinde yer almaktadır. Biçimsel bir yan
kurgu özelliği yoktur. Kısa öykü kurgularının bir özelliği de yan kurgularının olmayışı, tek bir öykü kurgusundan
oluşmalarıdır.

3.4. Diyaloglar
Kısa filmdeki olay örgüsü karakterlerin gözünden değil de bir anlatıcının gözünden anlatılmaktadır.
Filmdeki olay örgüsü birbiri içine geçmiş karışık bir örgü gibi görünmektedir. Film hem izlediğimiz anda olan
olayların gelişme akışı ile aktarılmış, hem de geçmişte olmuş olaylarla birlikte harmanlanmış olan film sahnelerinden
oluşmaktadır. Filmdeki karakterler arasındaki diyaloglar mimik ve jestlerle ve arka fonda müzikle desteklenerek
aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra film piyano çalan iki çift çocuk eli ile başlar. Filmin sonunda ise bu çocukların
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büyüyüp yetişkin olduğunu ve hala arkadaşlıklarının sürdüğünü, hem de piyano çalmaya devam ettikleri
görülmektedir. Devam eden bu süreçle, devam eden arkadaşlık vurgulanmıştır.

3.5. İçerik Çözümlemesi
Kısa film kurgusu içerik olarak ikinci dünya savaşı ile birlikte sona eren Nazi dönemi (1933-1945)
Almanya’sında Yahudilerin toplama kamplarına götürülüş öyküsü çerçevesinde ele alınmış, tarihsel öykü
niteliğindedir. Anılan konu çerçevesinde kurgunun ağırlıklı olarak taşıdığı ileti, dostluk, insancıllık ve anne-çocuk
ilişkisi gibi temel insancıl duyguların, savaş gibi en ağır koşullarda bile nasıl ön plana çıktığı ve bir insanın kaderini
değiştirebileceği düşüncesidir. Bunun yanında Alman annenin Yahudi çocuğu kurtarması ayrıca vurgulanmış ve
neredeyse tüm öykünün üzerine kurulduğu bir temel fikirdir. Bu düşüncenin açılımı ise şöyle değerlendirilebilir:
İnsancıl duygular ve davranış biçimleri dil, din, ırk, düşünce vb. gibi özelliklerin tümünün üzerindedir ve evrenseldir.
Bu anlamda son derece humanist ve barışçıl bir öykü olduğu söylenebilir.

4. SONUÇ
Derslerde farklı medya türlerinden yararlanmak her zaman için öğrenciler açısından ilgi çekici ve çok daha
akılda kalıcı olabilmektedir. Bu düşünceden hareketle yukarıda anlatılan şekliyle bir edebiyat veya yabancı dil ya da
yabancı dilin ait olduğu kültür ile tarihine ilişkin herhangi bir derste bu tarz bir öykü veya kurguya yer verilecek
olması temelde iki olanak sunacaktır öğrenci ve öğretmen açısından. Birincisi; görme, duyma-anlama ve konuşma
gibi temel dil becerilerine hitap eden bir uygulama olması, ikincisi de bir tür ülkebilim, dil-kültür ve de tarih bilgisi
açısından duyulara çoklu olarak hitap eden bir uygulama örneği olması. Böylelikle gerek öğrenci gerek öğretmen
açısından verimli ve etkili bir ders uygulaması olacağı değerlendirilmektedir. Bu çalışmada da görsel-işitsel bir metin
örneği olarak kısa film kurgusu ele alınarak metin inceleme ölçütlerine göre incelenmeye çalışılmıştır. Bunun için
“Spielzeugland” adlı Almanca kısa filmi seçilmiş, sinematografik bilgilerine yer verilmiştir. Film konusu söz konusu
olduğunda da yakın dünya ve Alman tarihini ilgilendiren Nazi dönemi hakkında çok kısa bir bilgilendirme yapılmış
ve ardından filmin konusunun işaret ettiği zaman dilimi betimlenmeye çalışılmıştır. Bu tarz ülkebilim ya da tarihsel
ard bağlam bilgilendirmelerinin ardından metin çözümlemesine geçilmiş ve bir metin olarak içeriği, figürleri, yer
zaman ve mekân gibi çeşitli metin inceleme verilerine yer verilmiştir.
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ALMANCA YAPI BİLGİSİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR UYGULAMA
A COMPARATIVE APPLICATİON RELATED TO GERMAN LANGUAGE STRUCTURE
Handan Köksal1

Özet
Bu çalışmada amaç Almanca yapı bilgisine yönelik karşılaştırmalı bir uygulama sunmaktır. Karşılaştırılan olgular ise
Almanca yapı bilgisini öğrenen 1. sınıf profili ile yapı bilgisini öğretecek olan 4. sınıf profilidir. 2013-2014 döneminde
Trakya Üniversitesi Alman Dili Eğitiminde öğrenim gören bu sınıflar çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Almanca
öğretmen adaylarının lisans eğitimine başlama ve bitirme dönemleri arasında yapı bilgisi açısından dil yeterliliği
karşılaştırıldığında anlamlı bir fark var mıdır sorusunun yanıtı aranacaktır. Araştırma betimsel bir çalışma olup,
karşılaştırma modeline göre desenlenmiştir. Bunun için her iki gruba da standart bir dil testinden sadece yapı bilgisini
içeren sorular uygulanmıştır. Sorular uluslar arası geçerliliği olan Almanca ders kitaplarının test bölümlerinden elde
edilmiştir. Testin toplam soru sayısı 145 olup, dil seviye aralığı Avrupa dil seviyelerine göre A1 ile B2 olarak
belirlenmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde Almanca öğretmen adaylarının Almanca dil yapılarına ilişkin
doğru yanlış eşitliği ve ortalama değerleri saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Almanca öğretmen adayı, yapı bilgisi, dil yeterliliği
Abstract
In this study, it is aimed to present an application regarding German structure. The profile of the 1st year classes learning
German structure and the profile of the 4th year classes teaching structure will be compared. The students studying at
Trakya University, German Language Teaching Department in 2013-2014 Academic year form the sampling of this study.
It is aimed to answer the question whether there is significant difference between the starting and the finishing the
undergraduate education of German language considering structure knowledge. It is a descriptive study and based on a
comparative model. Only structure questions of a Standard test were asked to both groups. The questions were obtained
from the German language course books having international validity. The total number of the test questions is 145 and the
language level is determined as A1and B2 according to CEF. When the findings gained were evaluated, the true-false
equality and average values related to German language structure of teacher candidates were found.
Key words: German teacher candidate, structure knowledge, language proficiency.

1. GİRİŞ
İnsan bilimleri alanında yüzyılımızı tanımlayan başlıca akım ve en kesin bilimsel yöntem ‘yapısalcılık’ olarak
ifade edilir. Yapısalcılığın kilit taşı ‘yapı’ kavramı, ana ilkesi ise ‘iç inceleme’ kuralıdır. Yapı özerk bir
bütündür. Bu nedenle, araştırmanın düzensiz, karmaşık bir olaylar yığını altında ezilmemek, önemliyi
önemsizden, belirgini belirsizden ayırabilmek için yapısalcı olması kesin bir zorunluluktur. Yapının iç düzenine
yönelmek, dışta kalan etkenlerden incelemeyi ilk elde arıtmak, gerekirse bunları sonradan yapının gösterdiği
yönde değerlendirmek, sürede olsun, uzamda olsun bağımsız bütünle yetinmek başlıca tutarlılık ve geçerlik
ölçütüdür (Vardar, 2001a). Yapısalcılık; eşsüremli boyutta gerçekleştirilen, incelenen öğelerin salt yapı içindeki
bağıntılarına dayanan, bir başka deyişle yapı içi özelliklere yönelik çeşitli uygulama ve kuramsal yaklaşımların
ortak adıdır (Vardar, 1998).
Yapı odaklı kavram içerikten çok biçim ya da yapıyı önemseyen anlayış olarak bilinir. İletişimsel yaklaşımın ilk
dönemlerinde yapı çok gerilere atılmışken son dönemlerde yapının önemi vurgulanmaya başlamıştır. Özellikle
‘bilinç yükselme’ çalışmalarında dikkati yapıya yöneltmenin öğrenmeyi kolaylaştırdığı anlaşılmıştır (Johnson &
Johnson,1998; aktaran Kocaman, Osam, 2000). Yapısalcılık, anlamı geri plana atarak biçimi öne çıkardığı için
eleştiriye uğramıştır. Yapısalcık akımını eleştirenler, onu ‘geri’ ve ‘doğmatik’ bulanlara karşın, yapısal
yöntemin ve yapısal görüşün çağdaş düşüncenin üstünde yükseldiği sütunlar olarak görenler vardır. Yapısalcılık
ancak kendi açtığı yolda aşılabilecek bir akımdır. Geriye dönüş çabalarıyla ve duygusal tepkilerle
durdurulamayacak hiçbir zaman. Çünkü gücünü gerçeklerden alıyor ( Vardar 2001b).
Kocaman ve Osam (2000) yapı kavramını birbiriyle bağıntılı bir dizi dil biriminin oluşturduğu düzen olarak
tanımlar. Yapısalcılığın temelinde yapılar, sistemler ve oluşumlar vardır. Yapısalcılığın etkili olduğu önemli
alanların arasında dilbilim ve yabancı dil öğretimi sayılmaktadır. Özellikle yabancı dil öğretimi konusunda
olumlu sonuçların alınması uygulamalı dilbilimin de yaygınlaşmasında çok etkili olmuştur. Yabancı dil
öğretiminde konuşma, dinleme, okuma ve yazma etkinliklerin yanı sıra dilbilgisine yönelik eğitim öğretim
yapılmaktadır. Burada yapı bilgisi daha çok dilbilgisi ve dilbilim adıyla yürütülen çalışmaları kapsamaktadır.
Ama onun ötesinde tüm becerilerin ve alan bilgisinin temelinde yine yapı bilgisinin varlığını unutmamak
gerekir. Dilsel bir yapı hem araç hem de amaç konumunda olabilir. Araç olduğunda bildirişim yetisi ön planda

1

Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Alman Dili Eğitimi, handankoksal@trakya.edu.tr

1027

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

olmaktadır. Amaç olduğunda ise farklı düzlemlerden söz etmek gerekebilir. Bunlar şekil, anlam ve işlev gibi
farklı kavramlar olabilmektedirler.
Günümüzde yabancı dil olarak Almanca öğretiminde asıl amaç öğrenenin bildirişimsel edinimini geliştirmektir,
yapı bilgisi ise burada sadece araç konumundadır. Burada yapı bilgisi ile bildirişime yönelik yetilerin birbirini
tamamladığı bir alan olarak görülmektedir. Bir kişinin dil yeterliliği yine yapı bilgisine ne kadar sahip olduğu ile
de ölçülebilmektedir. Ancak yapı bilgisi bakımından zayıf olan kişilerin de iletişim kurabildiklerini de
unutmamak gerekir. Bu durumu ise uygulamalı dilbilim alanlarından edimbilimin alanı açıklayabilmektedir. Dili
bağımsız, yapısal bir nesne, bağlamdan kopuk bir sözceler bütünü olarak gören yapısal dilbilimden farklı olarak,
edimbilim sözceleri bir sözcelem durumu içinde, gerçek bir dilsel iletişimde sözcelerin anlamını kişi, zaman ve
uzam ‘gösterici’leriyle belirlemektedir (Kıran ve Kıran 2002). O halde bir dilsel yapının varlığı ile bu dilsel
yapının kullanım şekilleri vardır. Bir Almanca Öğretmeni adayı her iki kullanım konusunda donanımlı olması
bekleniyorsa, yapı bilgisinin de inceleme konusu olması ayrı bir önem taşımaktadır.
Çalışmanın bir alt amacı da öğrencilerin yapı bilgisi açısından hangi seviyede olduklarını betimlemektir. Bu
amaca ulaşabilmek için Avrupa Dil Portföyü ölçüt olarak kullanılmıştır. Tablo 1’de A1 ve A2 (temel dil
kullanımı), B1 ve B2 (bağımsız dil kullanımı), C1 ve C2 (yetkin dil kullanımı) seviyelerine ilişkin
bilgilendirmek amaçlı seçili bilgi yer almaktadır. Yöntem olarak dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü
anlatım, stratejiler ve yazılı anlatım gibi alanların seviye betimlemelerine yer verilmemiş sadece yapıyı
ilgilendirdiği için dilsel içerikler bölümü alıntılanmıştır. A1 dil seviyesi en basit seviye olması bakımından
yapının varlığı ile ilişkilendirilmemiştir.
Tablo 1. Avrupa Dil Portföyüne İlişkin Dil Seviyelerine Göre Dilsel İncelikler /Dilsel Araçlar Betimlemeleri
Seviye
A1
A2

B1

B2

C1

C2

Dilsel incelikler / Dilsel Araçlar
------Ezberlediğim tümceler ve basit ifadeler yardımıyla anlaşabilirim.
Basit sözcük gruplarını “ve”, “ama”, “çünkü” gibi bağlaçlarla bağlayabilirim.
Bazı tümce örneklerini doğru biçimde kullanabilirim.
Sözcük dağarcığım basit güncel durumların üstesinden gelmeye yetiyor.
Özellikle uzun konuşmalar yaptığımızda, çok fazla takılmadan kendimi ifade edebilir, ancak söylediklerimi kontrol etmek ve
söyleyeceklerimi planlamak için kısa aralar verebilirim.
Dolaylı olmayan basit bilgiler verebilirim ve hangi noktaların önemli olduğunu belirtebilirim.
Günlük hayatımdaki çoğu konuyu, bazen dolaylı anlatımlar yardımıyla anlatabilecek kadar yeterli sözcük dağarcığım
bulunmaktadır (Ör. Aile, iş, ilgi alanları, seyahat, güncel olaylar).
Önceden tahmin edilebilir günlük hayattaki bildik durumlarda kendimi oldukça net bir biçimde ifade edebilirim.
Aynı tempoda uzunca bir konuşmayı sürdürebilirim. Belli başlı yapıları ya da sözcükleri hatırlamak için kararsız davransam da
genelde hiç sorun çıkmaz.
Ayrıntılı bir bilgiyi güvenilir bir biçimde başkalarına aktarabilirim.
Kendi ilgi alanlarımda ya da genel ilgi uyandıran konularda kendimi ifade edebilecek kadar geniş sözcük dağarcığına sahibim.
Büyük oranda hatasız bir biçimde anlaşabilirim ve yanlış anlamalara neden olan hatalarımı düzeltebilirim.
Hemen hemen hiç zorlanmadan akıcı bir biçimde kendimi ifade edebilirim. Yalnızca soyut ve zor bir konu hakkında konuşurken
ifadedeki doğal akıcılık etkilenebilir.
Açık, akıcı ve iyi yapılandırılmış bir biçimde konuşabilir, anlatmak istediğim şeyde düşünsel ve dilsel anlamda belli bir
bağlamda bir bütünlük içerisinde bir metin oluşturacak biçimde gerekli ifade biçimlerini kullanabilirim.
Etkin olarak kullandığım, çok geniş bir sözcük dağarcığına sahibim. Bu nedenle, bilmediğim bir sözcük olduğunda, onu
sorunsuz bir biçimde tarif edebilirim. Bilmediğim bir sözcüğü aradığım ya da böyle durumda anlatmak istediğimi tam olarak
anlatamayacağımı anladığımda, anlatmaktan vazgeçtiğim durumlarla çok ender karşılaşırım.
Dilbilgisel hatalar yaptığım durumlarla çok az karşılaşırım.
Kendimi, hiç zorlanmadan ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Ancak, doğru sözcükleri bulmak için çok kısa düşünürüm.
Söylemek istediğim şeyi belirginleştirmek için, çok geniş yelpazede ifade biçimleri kullanarak, ince ayrıntılardaki anlamsal
farkları da ifade edebilirim.
Gündelik dili ve kullanılan ifade biçimlerini kendimden emin bir biçimde kullanabilir ve oluşan yan anlamların bilincinde
olurum.
Zor anlatımlarda bile, dikkatim farklı bir yerde olsa da, dilbilgisel açıdan hızlı konuşabilirim.

2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Deseni
Araştırma betimsel bir çalışma olup, karşılaştırma modeline göre desenlenmiştir. Karşılaştırılan öğeler ise
Alman Dili Eğitimin 1. ve 4. sınıflarında okuyan öğrencilerin yapı bilgilerinin betimlenmesidir. 1. sınıf ve 4.
sınıf öğrencilerin yapı bilgisini ölçmek amacı ile deneklere iki farklı kategoriden oluşan çoktan seçmeli bir dil
testi uygulatılmıştır. Birinci kategori test bir giriş testi niteliğindedir. Uluslar arası geçerliliği olan Almanca ders
kitabının sadece testlerini içeren kitabından seçici olarak yararlanılmıştır (Roche ve Wieland 1998). Burada yapı
bilgisi bölümü bulunan testler diğer bölümlerden ayırt edilerek derlenmiştir. İkinci kategori test ise bir bitirme
testi niteliğindedir. Geçerli sonuçlar alabilmek için yine uluslar arası geçerliliği olan bir ders kitabının test
bölümünden yararlanılmıştır (Gick, 2002a, Gick 2002b). Bitirme testi ise sadece yapı bilgisi içerdiğinden,
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olduğu gibi verilmiştir. Cevapların doğruluğu ders kitaplarının cevap anahtarlarından elde edilmiştir. Dil
yeterlilikleri ise Avrupa dil portföyünün (Yıl belirtilmemiştir) ‘temel dil kullanımı’ olan A1 ve A2 seviyeleri ile
‘bağımsız dil kullanımı’ olan B1 ve B2 seviyeleri kullanılmıştır. ‘Yetişkin dil kullanımı’ olan C1 ve C2
seviyelerine bütünlüğü bozmamak açısından tablo 1’de yer verilmiş, ancak çalışmaya katılmamıştır.
2.2. Çalışma Grubu
Araştırma grubu Trakya Üniversitesi Alman Dili Eğitiminde 2013-2014 yılında güz döneminde öğrenim gören
1. ve 4. sınıfından oluşmaktadır. Uygulamaya 1. sınıftan 57 kişiden 36 kişi, 4. sınıftan ise 37 kişiden 25 kişi
olmak üzere toplam 61 kişi katılmıştır. Katılımcıların çoğunluğu Trakya Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu hazırlık sınıfını okuyarak muafiyet sınavını geçmişlerdir. Daha az sayıda katılımcı ise sadece
muafiyet sınavına girmiş ve başarılı bulunarak hazırlık eğitiminden muaf tutulmuştur.
2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veriler kapalı uçlu çoktan seçmeli Almanca dil testleri yoluyla toplanmıştır. 21 Şubat 2014
tarihinde birinci sınıfa (n=36) giriş testi (test 1: 40 soru; A1-A2 / test 2: 25 soru; B1-B2), bitirme testi (test 3: 40
soru; A1-A2 / test 4: 40 soru; B1-B2) olmak üzere toplam 145 sorudan oluşan bir test uygulatılmıştır. Testi
cevaplama süresi 90 dakika olarak verilmiştir. 3 Mart 2014 tarihinde aynı test 4. sınıf öğrencilerine (n=25) aynı
şartlarda uygulatılmıştır. Testi çözen adaylara daha önceden herhangi bir duyuru yapılmamıştır. 1. Sınıfa
uygulama öncesi sınavın amacı ve içeriği ile ilgili bir bilgilendirme yapılmış olup, gönüllü olanların katılımı rica
edilmiştir. Bilgilendirme sırasında bu çalışmaya 4. sınıfların da katılacağı söylenmemiştir. Testin sonuçları testin
değerlendirme işlemleri bittikten sonra öğrencilere iletilmiştir.
2.4. Verilerin Analizi
Veriler iki yoldan değerlendirilmiştir. İlk olarak testlerin tümü doğru-yanlış eşitliğine göre sayılmış ve
sınıflandırılmıştır. İkinci olarak ise doğru ve yanlış sayıları katılımcı sayısına bölünerek ortalama değerler
saptanmıştır. Bu hesaplama işlemi sınıflar, testler ve toplam olarak yapılmıştır.

3. BULGULAR
Tablo 2. 1. Ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Giriş Sınavında Cevapladıkları Soruların Doğru-Yanlış Sayıları Ve Ortalama Değerleri
Test 1 (40)

Test 1 (40)

Test 2 (25)

Test 2 (25)

Doğru

Toplam (65)

Toplam (65)

Yanlış

Doğru

Yanlış

Doğru

Yanlış

1. sınıfın ortalama
değerleri

19.861

20.139

10,27

14.73

30.131

34.869

1. sınıfın doğru
yanlış sayıları. (36)

715

725

370

530

1.085

1.255

4. sınıfın ortalama
değerleri

25.12

14,88

12.36

12.64

37.48

27.52

4. sınıfın doğru
yanlış sayıları. (25)

628

372

309

316

937

688

Tablo 2’de 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin giriş testinde kaç kez doğru, kaç kez yanlış soru cevapladıkları ve
bunların ortalama değerlerinin ne olduğu görülmektedir. Buna göre 1. sınıf öğrencileri A1-A2 düzeyindeki
soruları toplamda 1.440’dan (36 kişi x 40 tane soru = 1.440 işaretleme) 715 kez doğru ve 725 kez yanlış
cevaplamışlardır. B1 ve B2 seviyesindeki test 2’de ise soruların toplamda 900’den (36x25=900) 370 kez doğru
ve 530 kez yanlış işaretlediği görülmüştür. Toplamda 1. sınıf öğrencileri ise 2.340 işaretleme sayısından
(36x650=2.340) 1.085 kez doğru ve 1.255 kez yanlış işaretleme yapmışlardır. Tablo 2’ye bakacak olursak 4.
sınıf öğrencileri için şunları okumak mümkün: A1-A2 seviyesi için 1000 (25x40=1000) işaretlemeden 628 kez
doğru ve 372 kez yanlış işaretleme yapılmıştır. B1-B2 için ise 625’den (25x25=625) 309 kez doğru ve 316 kez
yanlış işaretleme yapılmıştır. Toplamda 4. sınıf öğrencileri ise 1625 işaretlemeden (25x65=1625) 937 kez doğru,
688 kez yanlış işaretleme söz konusudur.
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Tablo 3. 1. Ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Bitirme Sınavında Cevapladıkları Soruların Doğru-Yanlış Sayıları Ve Ortalama Değerleri
Test 3 (40)

Test 3 (40)

Test 4 (40)

Test 4 (40)

Toplam (80)

Toplam (80)

Doğru

Yanlış

Doğru

Yanlış

Doğru

Yanlış

1. sınıfın ortalama
değerleri

20.8

19,2

17.194

22.806

37.994

42,006

1. sınıfın doğru
yanlış sayıları. (36)

749

691

619

821

1.368

1.512

4. sınıfın ortalama
değerleri

27.12

12.88

21.8

18.2

48.92

31.08

4. sınıfın doğru
yanlış sayıları. (25)

678

322

545

455

1.223

777

Tablo 3’den yine ayni iki sınıf için bitirme sınavına ilişkin verileri okumak mümkün. Buna göre 1. sınıf
öğrencileri bitirme testinin A1-A2 seviyesine yönelik 1.440 işaretlemeden (36x40=1440) 749 kez doğru 691 kez
yanlış; test 4’de ise yine 1.440 den 619 kez doğru, 821 kez yanlış işaretleme yapmıştır. Toplamda ise 2.880
işaretlemeden 1.368 kez doğru ve 1.512 kez yanlış işaretleme yapılmıştır. Aynı tablodan 4. sınıf verilerini de
okumak gerekirse, şunları söylemek mümkün: A1-A2 seviyesine yönelik 1000 işaretlemeden (25x40=1.000)
678 doğru ve 322 yanlış; B1-B2 için yine 1000 işaretlemeden 545 doğru ve 455 yanlış işaretleme yapılmıştır.
Toplamda ise 2000’den (25x80=2000) 1.223 kez doğru 777 kez yanlış işaretleme sayılmıştır.
Tablo 4. 1. Ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Her İki Sınavda Cevapladıkları Soruların Doğru-Yanlış Sayıların Toplam Ve Ortalama Değerleri
Toplam (145) Test 1,2,3 ve 4

Toplam (145) Test 1,2,3 ve 4

Doğru

Yanlış

1. sınıf –ortalama değer

68.125

76.875

1. sınıf (36) doğru yanlış sayısı

2.453

2.767

4. sınıf ortalama değer

86.4

58.6

4. sınıf (25) doğru yanlış sayısı

2.160

1.465

Tablo 4’te ise uygulanan 4 sınavın toplam değerleri görülmektedir. Buna göre 1. sınıfın toplam öğrenci sayısı
36’dır ve 4 testin toplam soru sayısı 145’dir. Toplam 5.220 işaretlemeden (36x145=5.220) 2.453 kez doğru,
2.767 kez yanlış işaretleme yapılmıştır. Doğru işaretleme sayısının ortalaması ise 68.125 iken yanlış işaretleme
ortalama değeri ise 76.875’dır. 4. sınıf öğrenci sayısı 25 olduğuna göre 3.625 işaretleme olanağından
(25x145=3.625) 2.160 kez doğru, 1.465 kez yanlış işaretleme yapılmıştır. Doğru işaretleme sayısının ortalaması
ise 86.4 iken, yanlış işaretleme sayısının ortalama değeri 1.465 olarak bulunmuştur.
4. TARTIŞMA
Akdoğan (2014) çalışmasında öğretmen yeterliliklerini betimlerken Almanya’da yapılmış bir çalışmaya
değinmiştir. Burada velilerin de eğitimle ilgili görüşlerine yer verilmiştir. Çalışmaya göre birçok öncelikler
arasında iyi bir gramer ve imla bilgisi içeren güçlü bir dil becerisi (% 86) en çok tercih edilen seçenek olarak
dikkat çekmektedir. Akdoğan’ın bu çalışmasına gönderme yaparak Almanca öğretmenliği programında bulunan
yapı bilgisinin önemini vurgulamak gerekir. Yapı bilgisini içeren dil yeterliliklerinin dışında şüphesiz daha
birçok farklı dil yeterlilikleri vardır. Örneğin bir yabancı dil öğrencisinin öğrendiği dilsel bir yapıyı değişik
iletişim durumlarına göre ve amacına uygun kullanabilme becerisi gibi. Diğer yandan yapı bilgisi ve iletişim
durumları gibi kavramlar birbirleriyle oldukça ilintilidir. Örneğin bir Almanca öğretmenliği bölüm öğrencisi bir
dilsel yapıyı doğru olarak kullanmıştır, ancak iletişim amacına ulaşamamıştır. Bunun tam tersi de söz konusu
olabilmektedir. Bu kişi yapı bakımından hatalar içeren bir dizi sözce kullanabilir ancak buna rağmen iletişim
amacına ulaşabilir. Böylesi bir durumda hangisini doğru olarak değerlendirmek gerekir? Bu sorunun yanıtı üç
kavram ile açıklanabilir: İletişim, durum ve bağlam. Doğruluk ölçütü bu kavramlara göre değişkenlik
gösterebilmektedir. Bir öğrencinin sınavda yapı bilgisinin ölçülmesi ile bu öğrencinin gösterilen bir resimdeki
durumu anlatabilme becerisinin ölçülmesi farklı doğruluk ölçütleri de beraberinde getirecektir.
Bu çalışmada ise yapı kavramı dar anlamda ele alınacaktır. Buna göre test edilen dilsel yapının doğru veya
yanlış kullanımı iletişim sürecinden bağımsız değerlendirilecektir. Bu düşüncelerden hareketle Trakya
Üniversitesi Alman Dili Eğitimi 1. sınıf öğrencilerin yapı bilgileri tablolardaki sonuçlara göre irdelemek yerinde
olacaktır. 1. sınıf öğrencilerin test 1’i yani en basit A1 düzeyindeki yapıların sadece yarısını doğru (d: 715; y:
1030

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

725) olarak işaretlemeleri manidardır. Bu durumda 1. sınıf öğrencilerin en temel yapıların öğretiminin daha
dikkatli bir şekilde yapılması gerektiği görüşü ön plana çıkmaktadır. Bu veriden hareketle test 2’de öğrencilerin
yarıdan fazla yanlış yapılması (d: 370; y: 530) anlaşılır bir durumdur. Nedeni test 2’deki dil seviyesinin daha
yüksek olmasıdır (bkz. tablo 1). 4. sınıf öğrencileri ise test 1’de yarıdan fazla doğru işaretleme yapmışlardır (d:
628, y: 372), ancak en temel seviye olması bakımından daha yüksek bir doğru sayısı beklentisini yerine
getirememişlerdir. Burada beklenen en az % 90 cevabın doğru yapılmasıdır. 4. sınıfı bitirmek üzere olan bir
Almanca öğretmenin öğreteceğe dile ilişkin yapı bakımından en doğru ve en kesin bilgiyi biliyor olması
beklenmektedir. Test 2’de ise farklı bir durum söz konusudur. 4. sınıf öğrencileri test 2’de dil seviyesinin daha
yüksek olmasına rağmen test 1’e göre daha başarılı olmuşlardır (d: 309; y: 316). 4. sınıfın soruları yarı yarıya
doğru yapması kayda değer bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Bunun nedeni 4. sınıf öğrencilerin A1-A2
seviyesindeki yapıya ilişkin kuralları zaman içerisinde unutulmuş olmalarına bağlanabilir. Almanca dil
yapılarının doğrudan verildiği lisans dersleri daha çok 1 ve 2. sınıflarda yer alırken, yapının daha dolaylı
verildiği dersler 3 ve 4. sınıflarda kümelenmiştir. Giriş testini genel olarak değerlendirdiğimizde şunları
söylemek mümkün: 1. sınıf öğrencilerin en temel yapıların öğretimi gerek ders materyali, gerek öğrenci
düzleminde gerekse öğretim elemanın eğitim öğretim yöntemleri gözden geçirilebilir. 4. sınıf öğrencilerine
Almancanın en temel yapı taşlarının unutulmaması yönden değişik etkinliklere yönlendirilebilir.
Bitirme testinin, yani test 3’ün (A1-A2) sonuçları 1. sınıflar için değerlendirildiğinde soruların yarısından biraz
fazlasının doğru ( d: 749; y: 691) yapıldığı görülebilir. Aynı seviyelerdeki yapı bilgisini ölçen test 3’ün ve test
1’in 1. sınıflar için benzer sonuçlar çıktığını söylemek mümkün. Giriş ve bitirme testlerindeki bu benzerlik
aslında çalışmanın güvenirliği açısından önemli bir veri oluşturmaktadır. Bu güvenirlik aynı seviyeleri (B1-B2)
ölçen test 2 ve test 4 için de geçerlidir. 1. sınıf öğrencileri daha zor seviyedeki 4. testte daha az sayıda doğru
çıkarmışlardır (d: 619; y: 821). Giriş ve bitirme sınavının geçerli ve güvenilir olmasını destekleyen diğer bir
veriyi de 4. sınıfların sonuçları vermektedir. Buna göre A1-A2 seviyesinde daha fazla doğru cevap sayılmıştır,
ancak doğru işaretleme sayısı yine de beklentinin altında gerçekleşmiştir (d: 678; y: 322). Test 4’de ise doğru
sayısı biraz artmasına karşın sonuç yine de benzerlikler göstermektedir (d: 545; y: 455).
Tüm testleri sınıflar düzeyinde değerlendirecek olursak şunları söylemek mümkün: Trakya Üniversitesi
Almanca öğretmenliği 2013-2014 eğitim öğretim güz yarıyılında 1. sınıf öğrencilerin Almanca yapı bilgileri
Almanca ‘temel dil kullanımı’ (A1-A2) ve ‘bağımsız dil kullanımı’ (B1 ve B2) açısından ortalama bir
düzeydedir (d: 2.453; y: 2.767). Bu durum 4. sınıf öğrencileri için değerlendirildiğinde, onların ortalamanın
biraz üstünde kaldıklarını söylemek mümkün (d: 2.160; y: 1.465). Sınıf farklılığı arasında çok anlamlı bir fark
saptanamamıştır.
5. SONUÇ
Tüm verilere bakıldığında sorular 2.453 kez doğru işaretlediği için (36 katılımcı x 145 soru = 5.220), 1. sınıf
öğrencilerini yapı bilgisi açısından A2’nin sonu B1’in başı olarak betimlemek mümkün. Bu öğrenciler Almanca
dil yapılarını kullandıklarında Avrupa dil portföyüne göre ezberlediği tümceler ve basit ifadeler yardımıyla
anlaşabilir; basit sözcük gruplarını “ve”, “ama”, “çünkü” gibi bağlaçlarla bağlayabilir; bazı tümce örneklerini
doğru biçimde kullanabilir. Sözcük dağarcığı ise basit güncel durumların üstesinden gelmeye yetecek kadardır.
4. sınıf öğrencileri test sorularını 2.160 kez doğru işaretledikleri için (25 katılımcı x 145 soru = 3.625), onları
Almanca yapı bilgisi açısından B1’in sonu ve B2’nin başı olarak betimlemek mümkündür. Bu öğrenciler
Almanca dil yapılarını kullandıklarında Avrupa dil portföyüne göre: özellikle uzun konuşmalar yaptıklarında,
çok fazla takılmadan kendisini ifade edebilir, ancak söylediklerini kontrol etmek ve söyleyeceklerini planlamak
için kısa aralar verebilir; dolaylı olmayan basit bilgiler verebilir ve hangi noktaların önemli olduğunu
belirtebilir; günlük hayatındaki çoğu konuyu, bazen dolaylı anlatımlar yardımıyla anlatabilecek kadar yeterli
sözcük dağarcığı bulunmaktadır. Önceden tahmin edilebilir günlük hayattaki bildik durumlarda kendisini
oldukça net bir biçimde ifade edebilir.
Sınıflar arasında anlamlı bir seviye farkı tespit edilememiştir. 1. sınıf öğrencisi lisans eğitimine başlarken ve
bitirirken yapı bakımından ancak bir seviye farkı ilerlediğini tespit etmek mümkün. Bu sonuç belirli bir
ilerlemeyi göstermekle beraber öğretmen yeterlilikleri bakımından yetersiz kalabilmektedir. Testin sonucunda
özellikle 4. sınıfın seviyesi B2’nin sonu olarak neticelenseydi, o zaman bu öğrenci grubu C1’in başı olarak
dilbilgisel hatalar yaptığı durumlarla çok az karşılaşır ve hemen hemen hiç zorlanmadan akıcı bir biçimde
kendisini ifade edebilir olacaktı. Açık, akıcı ve iyi yapılandırılmış bir biçimde konuşabilir, anlatmak istediği
şeyde düşünsel ve dilsel anlamda belli bir bağlamda bir bütünlük içerisinde bir metin oluşturacak biçimde
gerekli ifade biçimlerini kullanabilir olacaktı.
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Bu dilsel hedeflere ulaşabilmek için yabancı dil olarak Almanca öğretiminde iletişimsel yaklaşımın yanı sıra
yapısalcı bir yaklaşımı da sergilemek yerinde olacaktır. Yapısalcı yöntemin çağdaş yaklaşımlarla sunulması,
yapıya sadece bir şekil açısından değil, ayrıca bir anlam, bir işlev kazandırılması, yapının birçok durum ve farklı
bağlamlarda kullanılması, dil eğitimini ve öğretimini de destekleyecektir.
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WEB-SİTELERİ YARDIMIYLA ALMANCA YABANCI DİL BECERİLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME
DEVELOPING GERMAN LANGUAGE SKILLS BY MEANS OF WEB SITES AND LIFE-LONG
LEARNING
Yıldırım Tuğlu1

Özet
Almanca öğretmeni adaylarının, çeşitli web-sitleri aracılığıyla yürütülen derslerde dil becerilerini geliştirmeye ilişkin
görüşlerini almayı amaçlayan bu araştırma, betimsel tarama modelinde desenlenmiştir. Bu araştırmada, nitel araştırma
yönteminin durum çalışması benimsenmiştir. Araştırma 2013-2014 Öğretim Yılında Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Almanca Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileriyle yürütülmüştür. Araştırmaya gönüllü
olarak 28 Almanca öğretmeni adayı katılmıştır. Araştırmada veriler araştırmacı ile birlikte 3 alan uzmanı tarafından oluşturulan
yarı yapılandırılmış açık uçlu soru formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri birlikte
kullanılmıştır. Sonuçlar nitel verilerin sayısallaştırılmasında kullanılan yüzde ve frekans ile belirtilmiş ve katılımcı
görüşlerinden örnekler sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda katılımcıların görüşleri web-sitelerinin dil gelişimine katkısı
konusu altında; temel becerilerinin ve kısmı becerilerin geliştirilmesi, ayrıca yaşam boyu öğrenme ve bilgisayar okur yazarlığı
şeklinde alt temalar olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Web-Siteleri, Dil Becerilerin Geliştirilmesi, Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi, Yaşamboyu
Öğrenme
Abstract
This descriptive study was designed in order to find out the views of teacher candidates attending the department of German
Language Teaching towards developing language skills courses conducted through various web-sites. Case study, which is a
qualitative research method, was preferred in this study. The study was conducted at Trakya University, Faculty of Education,
Foreign Languages Education Department, German Language Education Division in 2013-2014 academic year. 28 teacher
candidates were voluntarily participated in the study. Data was gathered via semi-structured, open-ended question forms
designed by the researcher together with the 3 specialists in the field. Data was analysed by using both descriptive and content
analysis techniques. The results were presented in frequency, percentages and samples of participants’ views were also
presented. As the result of the study, under the theme of contribution of web-sites to language development, developing basic
and partial skills and also life-long learning and computer literacy were specified as the sub-themes.
Key Words: Web-sites, Developing Language Skills, Computer Assisted Language Teaching, Life-Long Learning

I-GİRİŞ:
Günümüz teknoloji, internet, bilgi ve öğrenme çağıdır. Hatta Akkoyunlu’nun (2011, s. 6) belirttiği gibi bilgi
çağındaki bu yoğunluk bilgi patlamaları şeklinde tanımlanabilir. Artık internet ve teknolojinin etki etmediği hiçbir
alan kalmamıştır. Eğitim ve buna bağlı yabancı dil eğitimi de teknoloji ve internetten payını almış ve yoğun bir
oranda etkilenmektedir. Dünya küçülürken yabancı dil eğitimine olan ihtiyaç büyümüştür. Bu doğrultuda yabancı dil
eğitiminde de yenilikler hız almış, internetin ve teknolojinin dil eğitimindeki ve öğretimdeki payı katlanarak
artmıştır. Yabancı dil olarak Almanca eğitim ve öğretiminin etkili, verimli ve kalıcı kılınmasında internetin ve ilgili
web sitelerinin etkisi bu bilgiler ve gerekçeler ışığında ortaya konulmaya çalışılmıştır. Günümüzde (Tuğlu 2011a, s.
1299) birçok çalışmaya konu olan bu gelişmeler, yani bilgisayar ve internet destekli dil çalışmalarının yabancı dilin
öğrenilmesindeki olumlu katkıları, çalışmamızda da masaya yatırılmıştır. Unutmamak lazım ki bilgisayar destekli
çalışmalar sayesinde yabancı dilde öğrenmeyi kolaylaştıran ve kalıcı kılan görsel ve işitsel birçok içeriğe eş zamanlı
ya da ayrı ayrı ayrı ulaşma fırsatını yakalarız. Bu materyallere ulaşma şansı da yabancı dilin öğrenilmesini ve
öğrenmedeki kalıcılığı arttıran önemli faktörlerdendir (Tuğlu 2011b, s. 1263). Değinilmesi gereken başka bir husus
daha vardır. O da artanın ve değişkenlik gösterenin sadece öğrenmedeki kalıcılık olmadığıdır. Bilginin kendisi de bu
değişimden payına düşeni almaktadır. Bilginin ortaya çıkış hızına bakıldığında eğitim ve öğretimin durağan
1
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kalamayacağı gerçeğinden kaçamayız. Öğrenme süreci eğitim süresi ile sınırlı kalamaz. Yoksa sürekli gelişmelerden
uzak kalınacağı, yeni bilgiler, yönelimler ve yöntemlerin bilinememesinden öğrenmelerin istenilen seviyede
olamayacağı durumu ortaya çıkar. Web- siteleri ve internetin etkili kullanımı bu manada son derece önemli ve
elzemdir. Bilindiği üzere bilgisayar destekli çalışmalar günümüz gençlerinin ve öğretmen adaylarının sık sık
kullandığı ve iyi bildiği teknolojilerinin kullanımını da içerdiğinden motivasyonlarını da olumlu yönde
etkilemektedir (Tuğlu 2012, s. 6), öğrenmeler aşina yaşantıların üzerinde kurulduğunda daha anlamlı olur ilkesi bu
yüzdendir. Dil becerileri ve dolayısıyla yabancı dil becerileri bilindiği üzere öncellikle temel dil becerileri dediğimiz
okuma, yazma, konuşma ve anlamadan oluşur. Saydığımız dil becerilerin etkili gelişmesi kişinin dildeki yetkinliğini
de belirler. Ders içerisinde bu amaçla okuma, dinleme, yazma ve anlamaya yönelik çeşitli web siteleri tanıtılmış ve
incelenmiştir. Bu sitelerin dışında gramer, ülke bilgisi, çeşitli tek dilli ve çok dilli online sözlükler ve kelime
haznesini geliştirmeye yönelik sitelerde öğrenme etkinliğine katılmıştır. Bundaki amaç gramer, ülke bilgisi ve kelime
haznesi gibi kısmı beceriler olarak adlandırdığımız becerilerini de temel dil becerilerinin yanında geliştirmekti. Dil
becerileri gelişmiş öğrencimizin dili öğrenmede ve daha sonra da meslek hayatında dilin öğretilmesinde daha başarılı
olacağı aşikardır. İnternet ve web sitelerinin etkili kullanımı bu aşamada devreye girmektedir. Doğru bilgiye en hızlı
ve en bilinçli şekilde ulaşabilen istendik öğrenmeleri daha kısa süre ve verimlilikte edinebilir ve daha sonra ise
edindirebilir. Bu manada bilgi okuryazarlığı ve hatta web-tabanlı öğretim devreye girer. Çalışmadaki
amaçlarımızdan birisi de (günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda) bilgi okuryazarlığı ile web-tabanlı çalışmalar ve
yabancı dil eğitimini bir araya getirmek. Bu Seamans’a (2001) göre oldukça makul ve gereklidir. Seamans (2001, s.
33)’a göre bilgi okuryazarlığı ve web tabanlı öğretimin buluşması mantıksal bir evliliktir. Bunu zorlayan nedenlerin
başında web tabanlı bilgi üretimi ve kullanımında yaşanan artış gösterilebilir. Bununla bağlantılı bir diğer hususta
eğitim süresi ile birlikte öğrenmelerin doğru orantılı olmadığıdır. Eğitim süresi kısıtlı olsa da, öğrenmeler süreklidir
ve hatta artarak devam eder. İşte bu yaşam boyu öğrenme olgusudur. Öğrenme kişinin okul öncesi, hatta hemen
doğumu sonrasından başlar ve yaşamının son anına kadar devam eder. Günümüzde modern öğrenme bu şekilde
kabul edilmektedir. Çalışmanın hedeflerinden birisi ve en önemlisi internetin ve web sitelerinin etkili kullanımı
vasıtasıyla öğrencilerimizde sadece kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmek değil, ayrıca eğitim hayatları sonrasına da
kullanacakları bilgiye ulaşma yolları ve stratejileri hakkında da bilgiler vermek, öğrencimizi yaşam boyu öğrenme
olgusuyla kaynaştırmaktır. Yaşam boyu öğrenme bilgilerin yenilenmesi, tazelenmesi ve ihtiyaçlara bağlı yeniden
şekillendirilmesidir (Chapman vd. 2005, s. 100). Kısacası çalışma ile aday öğretmenlerimize öğrenmeyi öğrenme
yolunda adımlar da attırmaya çalışılmıştır. Ancak bu şekilde yetiştirdiğimiz öğretmen adaylarımızın değişen ve
yenilenen bilgi dünyasında ayakta kalabileceği aşikardır (Polat ve Odabaşı 2008, s. 596). Bir diğer önemli boyut
çalışmanın 1.ci sınıf öğrencileri ile yapılmış olmasında yatar. Böylece eğitimlerinin erken evresinde edindikleri bu
beceri ve donanım özelliklerini önce eğitimlerinin diğer aşamalarında sonra ise mesleki ve kişisel yaşamlarında da
kullanabilmeleri yolunda adımlar atılmaya çalışılmıştır (Soran vd. 2006, s. 202) .

II-YÖNTEM:
Almanca öğretmeni adaylarının, çeşitli web-sitleri aracılığıyla yürütülen derslerde dil becerilerini geliştirmeye ilişkin
görüşlerini almayı amaçlayan bu araştırma, betimsel tarama modelinde desenlenmiştir. Betimsel tarama modelindeki
araştırmalar var olan durumu tespit etmeye yönelik yapılan araştırmalardır. Bu araştırmada, nitel araştırma
yönteminin durum çalışması benimsenmiştir. Durum çalışmaları var olan durumun derinlemesine ve nedensellik
ilişkisi kurarak çalışılmasına olanak sağlamaktadır (Yıldırım, A. ve Şimşek, H., 2008). Araştırma 2013-2014
Öğretim Yılında Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 1.ci sınıf Almanca
Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileriyle yürütülmüştür. Araştırmaya gönüllü olarak 28 Almanca öğretmeni adayı
katılmıştır. Araştırmada web siteleri temel becerilere ve kısmı becerilere yönelik hazırlanmış 3 haftalık uygulama
çalışması doğrultusunda yapılandırılmıştır. Bu süre sonunda veriler araştırmacı ile birlikte 3 alan uzmanı tarafından
oluşturulan yarı yapılandırılmış açık uçlu soru formu ile toplanmıştır. Puanlayıcı araştırmacılar arası güvenirlilik
katsayısı .86 şeklinde hesaplanmıştır. Soru formunda 18 soru üçlü likert ölçeğine göre oluşturulmuştur. Ayrıca 3 soru
ise açık uçlu soru formuna göre yapılandırılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri
birlikte kullanılmıştır. Her iki tekniğin birlikte kullanılma nedeni; literatürde var olan olgu ve temaların açıklanması
ve süreçte ortaya çıkan ekstrem durumların tespit edilmesidir. Sonuçlar nitel verilerin sayısallaştırılmasında
kullanılan yüzde ve frekans ile belirtilmiş ve katılımcı görüşlerinden örnekler sunulmuştur.
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III-BULGULAR:
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k. katılıyorum
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Bu bölümde uygulamalı gösterilen web sayfalarıyla temel becerileri ve kısmı becerileri geliştirmeye yönelik
etkinliklerle zenginleştirilen Almanca öğretiminin ve Almanca öğretmen adaylarımızın görüşleri araştırmanın alt
amaçları doğrultusunda açıklanmıştır. Almanca öğretmen adaylarının, web sayfaları destekli etkinliklerle
zenginleştirilen uygulamaları ‘genel dil becerilerinin gelişimine’ yönelik bulgular adı altında tablo 1 de
gösterilmiştir. Web sayfalarının kısmı dil becerilerini geliştirmeye yönelik değerlendirmesi ve yaşam boyu öğrenme
tablo 2’de ve son alt başlığımız olan bilgi okur yazarlığı web sayfaları ile zenginleştirilmiş eğitim etkinlikleri
arasındaki anlamlı ilişki de tablo 3 de düzenlenmiştir.
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Tablo 1: Temel Becerilerin Gelişimi
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Tablo 2: Kısmi Dil Becerilerinin Gelişimi Ve Yaşam Boyu Öğrenme
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Tablo 3: Bilgi Okuryazarlığı
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Likert tipli değerlendirme sonrası verilerin güvenirliğini sağlamak ve teyit etmek amacıyla nitel doküman analizi
yapılmıştır. Dokümantasyon çalışmasından sonra ortaya çıkan nitel veriler ise Tablo 4’te sunulmuştur:

Almanca eğitsel Web Siteleriyle temel ve kısmı becerilerin ölçülmesine yönelik nitel veriler

Soru Alanları

İlgi çekme, Güncellik

Frq
%

Yaşam boyu
öğrenme

Kodlanan Alt başlıklar
Motivasyon

Kalıcılık

Ort.

24

23

27

23

24,25

85,71

82,14

96,4

82,14

86,60

Uygulama sonrası katılımcıların % 60,26’ı web siteleriyle desteklenen eğitim etkinliklerinin temel dil becerilerine
etkisine yönelik olumlu ifade kullanırken % 32,58’i kısmen katıldığını ve sadece % 7,14 ’lük kısmı olumsuz görüş
bildirmiştir. Buna karşın katılımcıların % 66’sı web sayfaları ve materyalleri destekli etkinliklerin olumlu etkisine
yönelik ifade kullanırken % 32,14’ü kısmen olumlu bulduğunu ve sadece % 2,35’lık kısmı olumsuz görüş
bildirmiştir. Son alt başlığımız için ise aday öğretmenlerimizden % 67,85’i bilgi okuryazarlığı yetkinlikleri ve web
sayfalarının buna etkisine yönelik olumlu ifade kullanırken % 19,64’ü çalışmaların kısmen olumlu etki ettiğini ve
sadece % 12,5’lik kısmı olumsuz görüş bildirmiştir. Bunlara karşın nitel verilerin ölçülmesine yönelik çıkan
çalışmada %86,60’lık bir ortalama değere ulaşılmıştır.
Aşağıda bu sonuçları derinlemesine açıklamaya yönelik alınan bazı öğrenci görüşlerine yer verilmektedir. Kodlanmış
olarak sunulan katılımcı görüşleri nitel verileri ve çalışmayı daha somut bir şekilde açıklamaya yardımcı olacaktır.
Öğrenci ifadesi K.Ö.1: Bilgisayar destekli dil dersi birçok kullanım olasılığı sunduğundan daha kalıcı ve daha da
motive edicidir.
Öğrenci ifadesi E.Ö.2: Internet ve bilgisayar destekli materyallerle hazırlanan derste bilgiye çok kısa sürede
ulaşılır ve bu bilgiler hep günceldir, bu benim için çok önemlidir.
Öğrenci ifadesi E.Ö.3: Aradıklarımızın bu web sayfalarında bulunması gerçekten çalışma ve öğrenme şevkimizi
artırır. Var olan bilgileri hem bugün hem de yarınlar için duvara çakılan sıkı ve sağlam bir çivi gibi olacağını
düşünüyorum.
Öğrenci ifadesi K.Ö.1: Genellikle bu tarz sitelerde hem görsel hem de işitsel olarak çok fazla kaynak olduğundan
yararlı buluyorum. Web siteleri çok fazla duyu organımıza hitap edeceği için hem öğrenmeyi hem de kalıcı olmasını
sağladı.
Öğrenci ifadesi K.Ö.18: Öğrencileriminde (ileride olacakların yani,) benimde rahatlıkla faydalanabileceğim
kaynaklar bunlar, bu yüzden kullanacağım. Öğrenmek bütün hayatı kapsar. Benimde yeni karşılaşmış olabileceğim
kelimelerde ve bilgilerde güvenerek kullanacağım.
IV-TARTIŞMA VE SONUÇ:
Sonuçlar katılımcıların çok yüksek bir oranının web siteleriyle desteklenen eğitim etkinliklerinin temel dil
becerilerinin gelişimine yönelik olumlu ifade kullandığını göstermiştir. Aynı şekilde çalışmanın alt başlıklarından
olan web sayfaları ve materyalleri destekli etkinliklerinin kısmı dil becerilerinin geliştirilmesine ve yaşam boyu
öğrenme prensiplerinin edinilmesine yönelik olumlu etkisi veriler ışığında tespit edilmiştir. Son alt başlığımız için
ise aday öğretmenlerimizden yine olumlu sonuçlar ve ifadeler elde edilmiştir. Çalışma ve uygulama aşamasında bilgi
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okur yazarlıklarının çalışmayı yürütecek ve anlayacak düzeyde oldukları konusunda da tespitler yapılmıştır.
Saydığımız bu yüksek olumlu tepkiler aynı şekilde nitel verilerin ölçülmesine yönelik çıkan sonuçların ortalamasıyla
da desteklenmiştir. Bu veriler araştırmanın olumlu etkiler bıraktığına dair güçlü izlenimler sunmaktadır.
Internetin ders etkinlikleri ile birleştirilmesi fikri çok yeni bir fikir değildir, uzun süredir birçok araştırmacı
tarafından konu edilmiş, işlenmiş ve olumlu sonuçlara ulaşılmıştır (Ergün 1998, Karal ve Berigel 2006, Gülbahar
2010, Yücer 2011, Tuğlu 2011 ve 2012 vd. gibi). Saydığımız araştırmacıların hepsi bilgisayar destekli, internet ve
web destekli çalışmaların, ve sosyal medyanın eğitim etkinliklerini ve dilin öğrenilmesini zenginleştirdiği yönünde
çalışmalar yapmaktadırlar. Ancak Türkiye’deki Almanca öğretmenliği öğrencilerle bire bir bu konudaki çalışmalar
ne yazık ki kısıtlıdır. Bu husus ve öğrencilerin olumlu tepkilerinden çalışmanın ayrı bir önemi olduğu kanısına
varmaktayız. Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular, sonuçlar, veriler ve öğrenci ifadeleri daha önce yapılan
çalışmalardaki olumlu tepkilerle de örtüşmektedir. Bu aşamada önemli olan internet, web sayfaları ve eğitim
içeriklerinin sınıf içi ve dışı ortamlarda nasıl sürekli bir etkileşime sokulacağının yöntemlerini geliştirmektir. Bu
amaçla bu tarz araştırmalar uygulama boyutlarıyla beraber yürütüldüklerinden ayrı bir önem kazanmaktadırlar.
Öğrenci sonuçlarından çıkan diğer can alıcı noktalar ise şunlardır: katılımcıların yüksek bir oranı edinilen bilgilerin
daha sonraki öğrenmeler içinde anahtar rölü (Schlüsselfertigkeit) oynayacağına işaret etmiştir. Özellikle öğrenmeyi
öğrenmek ve diğer öğrenmelere hazırlık yapmak aşamasının altı çizilmiştir. Ekonomik yönden de öğrencinin
karşılayamayacağı bir durumun oluşmadığı, herkese hitap etmesi, öğretmen ve öğrenmede zaman kazandırması ve
son derece kolay ulaşılabilirliği birçok öğrenci ifadesinde yer almıştır. Böylece çalışmanın amaçlarından birisi olan
öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezli eğitim etkinliklerinin uygulamaya konulması hususunda da olumlu veriler
elde edilmiştir. Böylece yeni öğretmen tanımlarından her şeyi bilen ve aktaran öğretmen değil, yönlendiren ve yol
gösteren öğretmen kimliği tespiti de yapılmıştır. Araştırma sonunda dil öğretimi yapan eğitimcilerin derslerinde
eğitim ve öğretim amaçlı hazırlanmış web-sitelerine daha sık yer vermesi gerektiği, web-sitelerinin sadece temel
becerileri değil aynı zamanda ülke bilgisi, yabancı dilde günlük yaşam, kelime haznesini geliştirdiği bulunmuştur.
Ayrıca bu uygulamalarla eş anlamlı, eş sesli ve interaktif dilbilgisi alıştırmalarına kolay ve ücretsiz ulaşılabildiklerini
için öğrenmelerine yardımcı olduklarını belirtmişlerdir. Çok fazla kaynağa ulaşabilmeleri öğrencilerin daha da ilgisi
çekmiştir. Bu nedenlerden derslerde ve ileriki çalışmalarda bu tarz yararlı uygulamalı eğitim etkinliklerine daha fazla
yer verilmesi gerektiği önerilir. Yeterince bilgi okuryazarlığı olmayan eğitimcilere gerek üniversitelerde gerekse de
Milli Eğitim Bakanlığınca hizmet içi eğitimlerin de gerekebileceği son bir öneri olarak sunulabilir.
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ALMANCA DİL KURSLARINDA İŞİTSEL MATERYALLERLE DİL BECERİLERİN VE
KELİME HAZNESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPİNG LANGUAGE SKİLLS AND VOCABULARY THROUGH AUDİO-LİNGUAL
MATERİALS İN GERMAN COURSES
Yıldırım TUĞLU1, Banu TABAK2
Özet
Yabancı dil olarak Almanca öğrenen kurs adaylarının, medya destekli işitsel materyallerle hazırlanıp yürütülen derslerde
kelime haznesini, dil gelişimini, otonom öğrenme ve yabancı dil motivasyonunu artırmaya ilişkin görüşlerini almayı amaçlayan
bu araştırma, betimsel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırma 2013-2014 Öğretim Yılında Almanca dil kursuna katılan
öğrencilerle yürütülmüştür. Araştırmaya gönüllü olarak 10 yabancı dil olarak Almanca öğrenen kursiyer katılmıştır.
Araştırmada veriler araştırmacı ile birlikte 3 alan uzmanı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış açık uçlu soru formu ile
toplanmıştır. Araştırmanın güvenirliği kapsamında veriler görüşme (bireysel ve odak grup), gözlem ve doküman analizi
teknikleri bir arada kullanılarak çeşitlemeye (triangulation) gidilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi
teknikleri birlikte kullanılmıştır. Sonuçlar nitel verilerin sayısallaştırılmasında kullanılan yüzde ve frekans ile belirtilmiş ve
katılımcı görüşlerinden örnekler sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda katılımcıların görüşleri işitsel materyallerin dil
gelişimine katkısı ana temasının altında; bilgisayar okuryazarlığı, kelime haznesinin geliştirilmesi ve otonom öğrenme alt
temaları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Medya Destekli Materyaller, Dil Becerileri, Kelime Haznesi, Otonom Öğrenme, Almanca Dil Kursları

Abstract
This descriptive study was designed in order to figure out the views of course attendees learning German as a foreign language
towards enhancing vocabulary, language development, learning autonomy and foreign language motivation at courses designed
and conducted through media-assisted audio-lingual materials. The study was conducted with students attending German
Language course in 2013-2014 academic year. 10 course attendees learning German as a foreign language voluntarily
participated in the study. Data was gathered via semi-structured, open-ended question forms designed by the researcher together
with the 3 specialists in the field. Within the scope of research reliability, semi-structured interviews (individual and focus
group interviews), observation and document analysis techniques were used in order to provide triangulation. Data was
analysed by using both descriptive and content analysis techniques. The results were presented in frequency and percentages
and samples of participants’ views were also provided. The findings indicate that the views of participants were specified as
sub-themes of computer literacy, vocabulary development and learning autonomy under the theme of contribution of audio
materials to language development.
Key Words: Media-assisted materials, language skills, vocabulary, learning autonomy, German language courses

I-GİRİŞ:
Yabancı dil eğitimi, örgün ve yaygın eğitim düzlemlerinde uzun süredir sahne almaktadır. Günümüzde ilköğretim
zamanından başlayıp yüksek öğretim süresi içerisinde yabancı dil eğitimi ve yabancı dil becerileri sürekli
geliştirilmeye çalışılmaktadır. Yaygın ve örgün eğitim bazen farklı sebep, hedef ve ihtiyaçlardan dolayı bazı
talepleri karşılayamaz. Bunun sonucunda örgün eğitim veren ilköğretim ve üniversitelerin bazen istenilen başarıya
ulaşamamasından, bir ihtiyaç haline dönüşen yabancı dil kursları açılmıştır. Bazı ve belli hedefleri olan gruplar için
dil kurslarının belli bir takım avantajları da vardır. Özellikle sınıfların daha az öğrenciden oluşması ve teknik olarak
daha fazla donanıma sahip olunması bunlardan birkaçıdır. Ayrıca çeşitlilik olarak daha fazla materyalin kullanıma
sunulması dil öğretiminde ayrı bir avantajdır. Hedef dilin öğretiminde kullanılacak materyaller hiç şüphesiz çok
önemlidir. Materyaller amaçlarına ve işlevlerine göre farklı sınıflandırmalara tabii tutulur. Araştırmamızda özellikle
işitsel ve görsel materyaller üzerinde durmaya çalıştık. İşitsel ve görsel olarak ele alacağımız bu materyaller: a)
Görsel ve işitsel araçlar; 1. Video filmi 2. Televizyon 3. Bilgisayar 4. DVD-VCD oynatıcısı 5. Projeksiyon cihazı ve
Multimedya 6. Diğer işitsel araçlar (Mp3, radyo vb.) b) Görsel araçlar: 1. Ders kitapları 2. Resimler ve Flaş kartları

1
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3. Posterler 4. Yazı tahtaları olarak sıralanabilir. Arslan ve Ergin’in (2010, s. 66-67) de belirttiği üzere
derinlemesine yapılan inceleme sonrası oluşturulan listelerde de görüldüğü gibi dil öğreniminde görsel ve işitsel
materyallerin daha çok kullanılmasında, yapılmış olan teknik araştırmalar sonucu görsel araçlara oranla, hem görsel
hem de işitsel içerikli materyallerin hedef dili öğretmede daha etkili ve başarılı olduğu açık ve kesin bir şekilde
ortaya çıkmaktadır. Bir beceriyi ayrı ve tek başına geliştirmek her zaman mümkün olmasa da ve genelde kombin
edilerek beceriler geliştirilse de, bazı becerilerin geliştirilmesinde kullanılan yöntem, materyal ve stratejiler farklılık
gösterir. Temel dil becerilerinden konuşma ve yazma, iletişimin anlatma boyutunu; okuma ve dinleme ise anlama
boyutunu oluşturmaktadır (produktive und rezeptive Fertigkeiten). Bu becerilerden üzerinde duracağımız ve
geliştirmeye çalıştığımız dinleme, hayatın her alanında kullanılan önemli bir etkinliktir ve sosyal yaşamda sağlıklı
iletişimin, okul yaşamında da öğrenmenin ve başarının temel basamaklarından birini oluşturmaktadır. Bilim ve
teknolojinin hızla gelişip değişmesiyle görsel ve işitsel araçların kullanımı her gün biraz daha artmakta, buna bağlı
olarak dinlemeye ayrılan zaman da fazlalaşmaktadır. Dinleme becerisi anlamaya yönelik bir beceri olduğundan
yabancı dilde dinleme etkinliklerine ayırmamız gereken süreyi arttırmamız öğrencinin ve öğrenmenin yararına
olacaktır. Yapılan pek çok çalışmada, dinlemenin hem günlük hayattaki hem de eğitim öğretim hayatındaki yeri ele
alınmış, eğitsel iletişim ve öğrenmedeki önemi vurgulanmıştır. Verimli ve sağlıklı dinlemenin yapılabilmesi bazı
şartlara bağlıdır. Özbay’a göre (2009a, s. 64) Alıcının işittiklerini anlamlandırabilmesi için, aşağıdaki şartların
yerine getirilmesi gerekmektedir: 1. Alıcı sesleri tam işitebiliyor olmalı, 2. İyi bir işitme ortamı oluşturulmalı, 3.
İletilmek istenen mesaj net olmalı, 4.Kullanılan dil, alıcının seviyesine uygun olmalıdır. Bu saydıklarımız dışında
öğrencilerimize verdiğimiz dinleme metinlerinin okumalarını oldukça anlaşılır ve doğru vurguda yaptığımızın altını
çizmeliyiz. Kayıt cihazlarımızın temiz kayıtlar yapabildiğini ve öğrencilerimizin telefonlarından bu kayıtları gene
aynı sağlıklı şekilde dinleyebildiklerini de gözlem altına aldık. Bilinen bir başka gerçek şudur ki; öğrenme sürecine
(ki bu ister ana dil isterse de yabancı dilde olsun) ne kadar fazla duyu organı katılırsa, öğrenmedeki başarı ve
kalıcılık da bir o kadar artar. Başka bir deyişle (Özbay vd. 2011, s. 157) işitsel ve görsel metinlerin doğru ve bir
arada kullanılması öğrenene iki kanaldan ulaşmayı sağlayacak ve öğretimin etkinlik, kalıcılığını arttıracaktır.
Çalışmamızda ilke edindiğimiz olgulardan biri de bu olmuştur. Okuduğumuz dinleme metinlerinin herhangi bir
şüpheli duruma yol vermemesi ve iyice anlaşılması için aynı zamanda yazılı metni de öğrencilerimize vermiş
bulunmaktayız, çünkü öğrenen böylece duyduğu kelime ve söz dizimlerini doğru algılayıp algılamadığını, yazılı eş
metinden teyit edebilir ve böylece öğrenme temel duyulardan ikisiyle tamamlanmış olur. Bu çalışmamızdaki
amaçlarımızı hem yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi hem de yabancı dil haznesinin gelişimi gibi iki başlık
altında toplamaya çalıştık. Temel beceriler olarak adlandırdığımız dört beceri dışında (dinleme, okuma, yazma ve
anlama) kısmi beceri olarak adlandırdığımız ve yabancı dilin yetkinliği için oldukça önemli olan kelime haznesi gibi
becerilerimiz de vardır. Yabancı dildeki kelime haznemizin güçlü olması demek, o dilin öğrenilmesi, anlaşılması,
aktarılması ve en nihayetinde öğretilmesinde bizi daha başarılı kılacaktır. “Dil becerilerinin bireye kazandırılması ve
bireyin bu becerileri aktif olarak kullanabilmesi, edinilmiş zengin kelime hazinesine bağlıdır (Karatay, 2007). Bu
bağlamda geliştirilen dinleme ve anlama becerisinin yanında kelime hazinesinin geliştirilmesi de dil kullanımını
destekleyici bir beceridir ve belirli bir yöntemle ilerlemelidir. Kelime öğretimi ve kelime hazinesini geliştirme,
yalnızca sözlüğe bakıp kelimelerin anlamlarını alıp cümleler yazma değil, kelimelerin fikirlerle ilişkilendirildiği
karmaşık bir süreçtir (Akyol, 1997). Aşağıda (Demirel 1999, s. 139, Hameau, 1988, s. 303 ve Pehlivan’ın 2003 ve
Özbay 2008’de) önerdiği bazı kelime hazinesini geliştirme metotları sıralanmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin veya
öğrencinin ilgi ve düzeylerine uygun olan biri veya birkaçı seçilip uygulaması yapılabilinir: 1.Görsel materyallerden
yararlanma, 2.Öğretilecek kelimenin anlamını jest ve mimiklerle açıklama, 3.Okuma, yazma, konuşma, dinleme ve
dil bilgisi çalışmalarından yararlanma, 4.Sözlük defteri oluşturma, bunu kullandırma. Bunların dışında hem işitsel
hem de eş metinli yazınsal denediğimiz çalışma da bulgular kısmındaki olumlu sonuçların göstereceği gibi kelime
haznesinin geliştirilmesinde rahatlıkla kullanılabilinir. Eğitimde ihtiyaç analizi, hedef belirleme ve değerlendirme
gibi kavramların tartışılmaya başlanmasıyla birlikte dil öğrenmenin ne denli karmaşık bir süreç olduğunun farkına
varılmış ve öğrenci merkezli bir eğitimin gerekliliği savunulmaya başlanmıştır. Günümüzde nasıl öğretmeliyim
sorusunun yerini öğrencinin nasıl öğrendiği sorusu almıştır. Öğrenmenin gerçek merkezine öğrenci yani, asıl aktör
oturtulmuştur. Bu gelişme, öğretmenin sınıf içindeki konumunun değişmesini zorunlu kılmıştır. Geleneksel eğitim
ve öğretim anlayışı değişmek zorunda kalmıştır. Artık öğretmen bilgiyi elinde bulunduran, otoriter kişi değil;
öğrencisine rehberlik eden, yol gösteren ve yardımcı olan kişidir. Öğretmen ve öğrencinin rollerinin bu yönde
değişmesi otonom öğrenme alanında yapılan çalışmaların amaçlarıyla örtüşmektedir. Araştırmacılar otonom
öğrenmeyi, yani öğrenen özerkliğini; öğrenen bireyin kendi öğrenme sürecinin ve sonuçlarının sorumluluğunu
üstlenmesi şeklinde tanımlanmaktadır (İşisağ ve Demirel. 2010, s.193). Yabancı dil öğretimi alanında yapılan
uygulamaları değerlendirdiğimizde, yabancı dil sınıflarında istenilen düzeyde otonom öğrenme çalışması
yapılmadığını saptarız. Bu durumu iyileştirmenin en iyi yolu da öncelikle gerek öğretim kurumlarının gerek
öğrencinin gerekse öğretmenin otonom öğrenme anlayışını değiştirmekten geçer. Otonom öğrenme, hem nihai bir
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amaç hem de bir iletişim edinci, bir öğrenme kapasitesi edinme aracı olarak değerlendirilmelidir. Unutulmaması
gereken temel prensip ise, sadece öğrencinin öğrendiği, bunu onun yerine kimsenin yapamayacağı ve dolayısıyla da
öğretmenin artık tutum değişikliği yapması ve kendini öğrencinin öğrenmesine yardım eden, katkıda bulunan bir
birey olarak değerlendirmesi gerektiğidir (Porcher, 2004, s. 14). Nihai olarak, Carette’in (2000, s. 191 ve Aydoğdu
2009, s. 70) de belirttiği gibi dil öğretiminde öncelikli hedef öğrencileri dil öğrenme konusunda daha donanımlı hale
getirmek ve onları dilin ne olduğu, dil öğrenmenin ne olduğu konusunda bilinçlendirmek olmalıdır. Bunun için de,
öğrenciye öğrenmeyi öğretmek, bunu bir davranış olarak benimsemesini ve sürdürmesini sağlamak gerekir.
Çalışmamızdaki ilkeleri ve nedenleri sıraladıktan sonra şimdi de yöntemimizden bahsetmek istiyoruz.

II-YÖNTEM:
Yabancı dil olarak Almanca öğrenen kurs adaylarının, medya destekli işitsel materyallerle hazırlanıp yürütülen
derslerde kelime haznesini, dil gelişimini, otonom öğrenme ve yabancı dil motivasyonunu artırmaya ilişkin
görüşlerini almayı amaçlayan bu araştırma, betimsel tarama modelinde desenlenmiştir. Betimsel tarama modelindeki
araştırmalar var olan durumu tespit etmeye yönelik yapılan araştırma türleridir. Bu araştırmada, nitel araştırma
yönteminin durum çalışması benimsenmiştir. Durum çalışmaları var olan durumun derinlemesine ve nedensellik
ilişkisi kurarak çalışılmasına olanak sağlamaktadır (Yıldırım, A. ve Şimşek, H., 2008). Araştırma 2013-2014
Öğretim Yılında bir özel Almanca dil kursuna katılan öğrencilerle yürütülmüştür. Araştırmaya gönüllü olarak 10
yabancı dil olarak Almanca öğrenen kursiyer katılmıştır. Araştırmada veriler araştırmacı ile birlikte 3 alan uzmanı
tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış açık uçlu soru formu ile toplanmıştır. Araştırmanın güvenirlilik katsayısı
0.82 şeklinde hesaplanmıştır. Araştırma toplam 4 haftalık bir süreye yayılmıştır. Her hafta öğrencilere bir dinleme
metni verilerek daha sonra en az 2-3 kere dinletilip daha sonra eş metinden metnin kendisi ve içeriği teyit
ettirilmiştir. Her öğrenci okuduğu metinde anlamadığı yabancı kelime veya kavramlardan 3-5 tanesi olmak üzere not
edip, bunun eş anlamları ile beraber bir örnek cümle içinde kullandı. Öğrencilerin bulduğu yabancı kelimeler daha
sonra sınıf ortamında da tartışılıp pekiştirilmeye çalışılmıştır. Böylece yabancı kavram ve kelimeler hem tekrar
edilmiş, hem doğruluğu onaylanmış hem de bağlam ve tartışma içerisinde iyice pekiştirilmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın güvenirliği kapsamında veriler görüşme (bireysel ve odak grup), gözlem ve doküman analizi teknikleri
bir arada kullanılarak çeşitlemeye (triangulation) gidilmiştir. Verilerin yorumlanmasında puanlama güvenirliğini
sağlamak için veriler araştırmacı ile birlikte üç alan uzmanı tarafından incelenmiştir. Verilerin analizinde betimsel
analiz ve içerik analizi teknikleri birlikte kullanılmıştır. Her iki tekniğin birlikte kullanılma nedeni; literatürde var
olan olgu ve temaların açıklanması ve süreçte ortaya çıkan ekstrem durumların tespit edilmesidir.

III-BULGULAR:

T
B

S1
Katılıyorum

k. katılıyorum

katılmıyorum

katılıyorum

k. katılıyorum

katılmıyorum

katılıyorum

k. katılıyorum

katılmıyorum

Katılıyorum

k. katılıyorum

Katılmıyorum

katılıyorum

k. katılıyorum

katılmıyorum

Katılıyorum

k. katılıyorum

katılmıyorum

katılıyorum

k. katılıyorum

katılmıyorum

katılıyorum

k. katılıyorum

katılmıyorum

Bu bölümde dinleme uygulamalarıyla işlenen temel becerileri ve özellikle dinleme becerisi ile birlikte kelime
haznesini geliştirmeye yönelik etkinliklerle zenginleştirilen Almanca öğretiminin Almanca kursu öğrencileri ile
ilgili görüşleri araştırmanın alt amaçları doğrultusunda açıklanmıştır. Almanca kursu öğrencilerinin, işitsel
materyaller destekli etkinliklerle zenginleştirilen uygulamaları ‘genel dil becerilerinin gelişimine’ yönelik bulguları
tablo 1 de gösterilmiştir. Bunun dışında işitsel materyaller destekli kısmi dil becerilerini geliştirmeye yönelik
değerlendirme (özellikle kelime haznesinin geliştirilmesi) tablo 2 de ve bilgi okur yazarlığı ile otonom öğrenme ile
işitsel etkinliklerle desteklenmiş etkinlikler konusu da tablo 3 de düzenlenmiştir.
S2

S3

S4

S5

S6

S7

F.

8

1

1

8

2

-

6

4

-

7

3

-

5

5

-

8

2

-

6

4

-

9

1

-

80

10

10

80

20

0

60

40

0

70

30

0

50

50

0

80

20

0

60

40

0

90

10

0

%

Tablo 1: Temel Beceriler (Özellikle Dinleme Becerisinin Gelişimi)
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8

1

1

7

2

1

5

5

-

80

10

10

80

10

10

70

20

10

50

50

0

kısmen
katılıyorum

katılıyorum

Katılıyorum

Katılıyorum

1

katılmıyorum

1

katılıyorum

Soru 4
kısmen
katılıyorum

8

Katılmıyoru
m

F.

kısmen
katılıyorum

Soru 3
kısmen
katılıyorum

Soru 2
Katılmıyoru
m

Soru 1
katılmıyorum

M.

%

Tablo 2: Kısmi Beceriler (Özellikle Kelime Haznesinin Gelişimi)

F.

Katılıyorum

kısmen
katılıyorum

katılmıyorum

katılıyorum

katılmıyorum

Katılıyorum

Soru 4
kısmen
katılıyorum

Soru 3
kısmen
katılıyorum

Katılmıyoru
m

katılıyorum

Soru 2
kısmen
katılıyorum

Soru 1
katılmıyorum

M.

10

-

-

2

2

60

2

6

2

6

4

-

100

0

0

20

20

60

20

60

20

60

40

-

%

Tablo 3: Bilgi Okuryazarlığı, Otonom Öğrenme
Likert tipli değerlendirme sonrası verilerin güvenirliğini sağlamak ve teyit etmek amacıyla nitel doküman analizi
yapılmıştır. Dokümantasyon çalışmasından sonra ortaya çıkan nitel veriler ise Tablo 4’te sunulmuştur:

İşitsel materyallerle temel ve kısmı becerilerin ölçülmesine yönelik nitel veriler
Kodlanan Alt başlıklar
Yararlılık

Frq

9

8

8

8

8,25

%

90

80

80

80

82,5

Soru Alanları

İlgi çekme

Otonom
öğrenme

Kalıcılık

Ort.

Uygulama sonrası katılımcıların % 71,25’i işitsel materyallerin dil gelişimine (özellikle dinleme becerisi) olumlu
etkisine yönelik ifade kullanırken % 27,5’i kısmen katıldığını ve sadece % 1,25 ’lik kısmı olumsuz görüş
bildirmiştir. Buna karşın katılımcıların % 70’i işitsel materyallerin kısmı dil gelişimine (özellikle kelime haznesinin
gelişimi) olumlu etkisine yönelik ifade kullanırken % 22,5’i kısmen katıldığını ve sadece % 0,75 ’lik kısım olumsuz
görüş bildirmiştir. Kursiyerlerimizin % 60’ı bilgi okuryazarlığı yetkinlikleri ve otonom öğrenme konusundaki
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etkisine yönelik olumlu ifade kullanırken % 30’u kısmen olumlu etki ettiğini ve sadece % 10 ’luk kısım olumsuz
görüş bildirmiştir. Bunlara karşın nitel verilerin ölçülmesine yönelik çıkan çalışmada % 82,5’lik bir ortalama değere
ulaşılmıştır.
Aşağıda bu sonuçları derinlemesine açıklamaya yönelik alınan bazı öğrenci görüşlerine yer verilmektedir.
Kodlanmış olarak sunulan katılımcı görüşleri nitel verileri ve çalışmayı daha somut bir şekilde açıklamaya yardımcı
olacaktır.
Öğrenci ifadesi E.Ö.1: Almanca konuşmaları dinlemek, kelime telaffuzlarında ve dinleme yeteneğimde gelişim
sağlıyor.
Öğrenci ifadesi E.Ö.2: Dil eğitimimde bu şekilde gelişmeler olursa daha aklımda kalır ve daha çabuk öğrenirim.
Öğrenci ifadesi K.Ö.1: Duyarak anlamak daha kolay ve çabuk öğrenmemde etkili. Kelimeleri seslerden duymak
günlük hayatta telaffuzlarını kullanmamda yardımcı oluyor.
Öğrenci ifadesi E.Ö.6: Çünkü işitsel araçlarla daha iyi öğrendiğimi düşünüyorum.
Öğrenci ifadesi K.Ö.9: Duyduğum metnin aynı zamanda yazılı olarak bulunması kelimeleri tekrar etme olanağı
sağladı. Telaffuzumu ve kelime bilgimi geliştirdi.

IV-TARTIŞMA VE SONUÇ:
Uygulama sonrası katılımcılar çok yüksek bir oranda işitsel materyallerin dil gelişimine (özellikle dinleme becerisi)
olumlu etkisine yönelik ifade kullanırken sadece çok az bir kısmı olumsuz görüş bildirmiştir. Buna karşın
katılımcıların yine işitsel materyallerin kısmi dil gelişimine (özellikle kelime haznesinin gelişimi) olumlu etkisine
yönelik yüksek oranda katılım sağlarken çok az miktarda olumsuz görüş bildirilmiştir. Son maddede de
kursiyerlerimizin çok yüksek bir kısmı bilgi okuryazarlığı yetkinlikleri ve otonom öğrenme konusundaki etkisine
yönelik olumlu ifade kullanırken oldukça düşük bir kısım ise olumsuz görüş bildirmiştir. Sayılan ve elde edilen bu
yüksek olumlu görüşler aynı şekilde nitel verilerin ölçülmesine yönelik çıkan sonuçların yüksek ortalamalarıyla da
desteklenmiştir. Bu yüksek değerdeki veriler araştırmanın olumlu etkiler bıraktığına dair güçlü izlenimler
vermektedir. İşitsel materyallerin, araç ve gereçlerin ders etkinlikleri ile birleştirilmesi fikri neredeyse eğitimin her
alanında ve yabancı dil eğitiminde de çok uzun süredir vardır. Birçok araştırmacı öğrenmenin kalıcılığı ve
verimliliğini arttırdığına yönelik fikirleri benimsemiş ve uygulamalarında buna yönelik çalışmaları tercih etmeye
çalışmışlardır (Hebel 2002, Kırmızı 2005, Schill 2009, Satkauskaitė 2010, Kitzler 2011, Tuğlu 2011b). Araştırmalar
işitsel ve görsel ders malzemelerin uygulamalardaki etkileri, kalıcılıkları ve verimlilikleri dışında avantajları ve
dezavantajlarını da masaya yatırmıştır. Genel olarak birçok çalışma sonucu işitsel ve görsel malzemelerin öğrenci
motivasyonunu ve öğrenmeyi olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Çalışmamızı birçok çalışmadan farklı
kılan bir nokta ise; araştırmacıların genelde örgün eğitimde uygulamalar yapmış olmasıdır. Oysa bizim
çalışmamızda özel bir kurs ve kursiyerlerle etkinlik yapılmış olması belirli bir farkı ortaya koymaktadır. Ayrıca
heterojen bir çalışma grubumuzun olduğunun altı çizilmelidir. Bu gibi birkaç fark dışında çalışmamızda elde
ettiğimiz bulgular, sonuçlar, veriler ve öğrenci ifadeleri daha önce yapılan çalışmalardaki olumlu dönütlerle
örtüşmektedir. Çalışma için en önemli sonuçlarından bir tanesi de öğrencilerin dinleme metinleri sayesinde
telaffuzlarının da oldukça olumlu etkilendiklerini belirtmeleridir. Çalışma ayrıca daha sonra metinden dinledikleri ve
sınıf ortamında öğretmen rehberliğinde dönütleri verilen kelimelerin öğrencilerdeki dildeki öğrenmelerin kalıcılığına
da yansıdığını ortaya koymaktadır. Öğrenci yorumlarından çıkan diğer can alıcı noktalar ise şunlardır: kursiyerlerin
yüksek bir oranı edinilen bilgilerin daha kalıcı olduğuna dikkat çekmiştir. Özellikle daha sonraki yabancı dil
öğrenmelerini de olumlu etkileyeceği konusunda da görüş bildirmişlerdir. Ayrıca medya araçlarından sürekli tekrar
ederek dinleyebilme olasılıklarının olması, ders içi ve dışında da uygulanabilir olması ayrı bir motivasyon, ilgi ve
dikkat kaynağı olmuştur. Öğrencilerin öğrenmenin merkezine alınması ve rehberlik edilmesi modern ve istendik
öğrenmeye ve ayrıca otonom öğrenmeye de örnektir. Araştırma sonunda gerek örgün gerekse de yaygın eğitimde
Almanca öğreten eğitimcilerin medya destekli etkinliklerine daha fazla yer vermesi gerektiği ve bu alandaki
üniversite uzmanlarıyla işbirliği içinde olmaları konusunda öneriler yapılmıştır. Bu etkinliklerle zenginleştirilen
Almanca dersleri gerek öğrencinin temel ve kısmi dil becerilerini gerekse de motivasyonunu olumlu etkilediğinden
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ve ayrıca zaman ve yer kısıtlaması olmadan uygulanabildiğinden önem kazanmaktadır. Çok duyu organının eğitim
sürecine katılması farklı öğrenme tiplerini de olumlu etkileyeceğinden Almanca öğretenlerin derslerinin belirli bir
kısmını bu tip uygulamalara ayırmalarının (ki bu ister yaygın isterse de örgün eğitimde olsun) dil eğitimi için yararlı
olacağı fikri son bir öneri olarak sunulabilir.
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BİR TESTİN SINIFLAMA DOĞRULUĞUNUN KÜMELEME ve ROC ANALİZİ ile
İNCELENMESİ
REVİEW of CLASSIFICATION ACCURACY of a TEST with CLUSTERING and ROC
ANALYSIS
Ömay Çokluk1 ve Fazilet Taşdemir2

Özet
Bu
çalışmada
araştırmacılar
tarafından
geliştirilen
Türkçe
testinin
öğrencilerin
başarılarını
sınıflama
doğruluğunun kümeleme ve İşlem Karakteristik Eğrisi (ROC) analizi ile sınanması amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelinde
korelasyonel bir araştırmadır. Araştırma grubu belirlenirken seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunu, RTEÜ Eğitim Fakültesi üçüncü sınıfındaki 309 öğrenci oluşturmaktadır. Türkçe
testinin geçerliği sağlanmış ve iç tutarlık güvenirlik katsayısı 0.81 olarak hesaplanmıştır. Akademik başarı not ortalaması referans
alındığında Türkçe testinin kesme puanı ROC analizi ile 68,5 olarak bulunmuştur. Başarılı/başarısız gruplar bu kesme puana göre
belirlendikten sonra
lisans akademik başarı not ortalaması Türkçe test puanına göre
sınıflama doğrulukları
hesaplanmıştır.Hiyerarşik olmayan kümeleme analizi sonucunda öğrenciler (%21.35) oranında başarısız; % 78.65 oranında
başarılı grupta sınıflandırılmıştır. ROC analizine göre lisans akademik not ortalaması %71,2 oranında başarılı/başarısız öğrenci
gruplarını doğru sınıflandırabildiği bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda, akademik başarı not ortalamalarının ve test puanlarının
birlikte değerlendirildiği ve kesme puanının belirlendiği ROC analizinin, kümeleme analizi ile sınıflama amaçlı çalışmalarda
birlikte kullanılması önerilebilir.
Anahtar Sözcükler: Başarı, Sınıflama doğruluğu, ROC analizi, Kesme puan
Abstract
Testing Turkish test successes of the students that was developed by the researchers with clustering of classification accuracy and
Receiver Operating Characteristic (ROC) curve analysis was aimed in this study. It is a correlational research in the relational
screening model. Convenience sampling method among sampling methods that were not random was used in determination of
research group. The research group was constituted from 309 students who were at third class of RTEU Education Faculty. When
academic success grade point average was taken as reference, cutoff score of Turkish test was founded as 68,5 with ROC analysis.
After determining the successful/unsuccessful groups in accordance with this cutoff score, classification accuracies were
calculated in accordance with license academic success grade point average Turkish test score. As a result of clustering analysis
that was not hierarchic, the students were classified under unsuccessful group at the rate of 21.35% and under successful group at
the rate of 78.65 %. According to ROC analysis, it was detected that license academic grade point average was able to accurately
classify the successful/unsuccessful student groups at the rate of 71,2%. As a result of the research, using ROC analysis at which
grade point average of academic success and test scores were assessed together and cutoff score was detected together with
clustering analysis in the studies for classification purpose can be recommended.
Key Words: Success, Classification accuracy, ROC analysis, Cutoff score

GİRİŞ
Başarı kavramı, öğrencilerin genel başarısı ya da genel akademik başarısı karşılığında kullanılmaktadır.
Genel anlamda başarı, istenilen bir sonuca ulaşma yönünde bir ilerlemedir (Wolman, 1973). Okul başarısı ise, okul
ortamında belirli bir ders ya da akademik programlardan bireyin ne derece yararlandığının bir göstergesidir. Eğitim
başarısı denildiğinde ise, okulda okutulan derslerde geliştirilen ve öğretmenlerce takdir edilen notlarla, test
puanlarıyla ya da her ikisi ile belirlenen beceriler veya kazanılan bilgilerin ifadesi olan “Akademik Başarı”
kastedilmektedir (Carter ve Good, 1973). Akademik başarı, bireyin psikomotor ve duyuşsal gelişiminin dışında
kalan, bütün program alanlarındaki davranış değişmelerini ifade eder (Erdoğdu, 2006). Başarı testleri, okullarda
öğrencilerin derslerdeki başarı durumunu, endüstri sektöründe çalışanların başarı düzeylerini ve personel alımında
uygun elemanları belirlemek amacıyla kullanılır. Standart başarı testleri ve öğretmen yapımı başarı testleri olarak iki
gruba ayrılır. Öğretmen yapımı testler, içinde bulunulan koşullar dikkatte alınarak, öğretmenler tarafından hazırlanır
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ve kendi derslerinde öğrencilere öğrettikleri konuların öğrenilme düzeyini ölçmede kullanılır. Öğrencinin belirli
konulardaki durumunu bir bütün olarak değerlendiren bu testler, öğrencilerin öğrenemedikleri bilgi veya konuları
saptamada oldukça etkilidir. Böylece öğrencinin başarısızlık durumu ve nedenleri ortaya çıkarılabilir. Ayrıca
öğretilen konuların sınıf düzeyinde öğrenilme derecesini belirler ve öğrencilerin diğer derslerdeki başarı düzeyleriyle
karşılaştırma olanağı verir (Mehrens ve Lehmann, 1973). Testler kişilerin çeşitli eğitsel ve mesleki alanlardaki
yeterlikleri hakkında karar vermek amacıyla kullanılır. Yeterlikleri konusunda karar vermek için kişilerin yanıtlarına
bağlı olarak testten aldığı puan bir ölçüt ile karşılaştırılır. Bu yolla; danışma hizmetlerine, sınıflamaya, seçme ve
yerleştirmeye yönelik kararlar alınabildiği gibi, öğretim programlarının ve uygulamalarının etkililiğine ilişkin
kararlar da alınabilmektedir (Anastasi, 1988; Kubiszyn ve Borich, 2003). Öğretmen yapımı testlerle öğrencilerin
ölçülmesi ve ölçme sonuçlarına göre değerlendirilmesi sonucunda varılan başarı/başarısız, yeterli/yetersiz ve
geçti/kaldı kararlarının doğruluğunun sınandığı araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalar, testlerin kesme
puanlarını belirlemede ve
öğrencilerin belirlenen kesme puana göre kategorilere,sınıflara atanmasında
kullanılmaktadır.
Sınıflama amaçlı yöntemler (diskriminant, kümeleme vb.) ve regresyon analizleri, önemli veri sınıflarını
ortaya koyan veya gelecekteki eğilimlerini tahmin etmeyi sağlayan modeller kurabilen veri analiz yöntemleridir.
Sınıflama, kategorik değerleri tahmin ederken, regresyon süreklilik gösteren değerlerin tahmin edilmesinde kullanılır
(Kamber, & Morgan, 2000). Çokluk ve Taşdemir (2014) yaptıkları çalışmada üniversite öğrencilerinin Türkçe ders
başarısına yönelik yapılan başarılı/başarısız olarak belirlenen sınıflama doğruluklarını diskriminant ve İşlem
Karakteristik Eğrisi (Receiver Operating Characteristics Curve - ROC) analizi ile incelemiştir. Araştırma sonucunda
akademik başarı not ortalaması referans alındığında Türkçe testinin kesme puanı ROC analizi ile bulunmuş, lisans
akademik başarı not ortalaması, lise akademik başarı not ortalaması ve lisans giriş puanı değişkenlerinin Türkçe test
puanına göre belirlenen başarılı/başarısız öğrenci gruplarının sınıflama doğrulukları başarısız grupta (%63.4)
“doğru”; başarılı gruptaki (%75.4) “doğru” sınıflandırılmıştır. ROC analizi sonucunda ise lisans akademik not
ortalaması %75.1, lise akademik başarı not ortalaması %61.1 ve lisans giriş puanı % 37.0 oranında başarılı/ başarısız
öğrenci gruplarını doğru sınıflandırabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucuna dayalı olarak, öğrenci
akademik başarı not ortalamalarının ve öğrencilerin testten aldıkları puanların birlikte değerlendirildiği ve böylece
kesme puanının belirlendiği ROC, diskriminant gibi ayırma, sınıflama amaçlı analizlerin birlikte benzer sınıflamalar
yaptığı görülmüştür. Taşdemir ve Şahin (2014) yaptıkları araştırmada üniversite öğrencilerinin Türkçe ders puanına
göre belirlenen başarılı/başarısız olma sınıflama durumunun lojistik regresyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon
analizi ile incelenmiştir. Lojistik regresyon modeli ile elde edilen sınıflama sonucunda başarısız grupta yer alan 145
öğrenciden 77’si doğru, 68’i yanlış sınıflandırılmış olup, amaçlanan modele ilişkin toplam doğru sınıflandırma
yüzdesi %70.9 olarak bulunmuştur. Başarı puanlarına göre üniversite öğrencilere yönelik başarı / başarısız, yeterli/
yetersiz ve geçti/kaldı kararlarını vermek için lojistik regresyon analizi ile bu kararlara varılabileceği görülmüştür.
Araştırmalarda çok değişkenli istatistiklerden bir olan kümeleme analizi daha çok pazarlama, bankacılık,
finans vb. alanlarda ürün, kalite kontrolü ile ilgili sınıflama amaçlı kullanılmaktadır. Eğitimde de kümeleme analizi
yöntemi
sınıflama amaçlı
kullanılmakla
birlikte, ROC analizi ile birlikte sınıflama amacı ile
kullanıldıkları araştırmalara rastlanmamıştır. Geçerli ve güvenilir ölçme araçlarına dayalı olarak yapılan
başarılı/başarısız sınıflamaları öğrencilerin akademik başarılarını da belirlemesi sebebiyle, yapılan sınıflama
kararlarının doğrulunun sınanması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Yukarıda açıklanan gerekçe ve sorunlardan dolayı bu araştırmanın problemini, öğrencilerin başarılı/
başarısız olma durumlarının doğruluğunun kümeleme ve İşlem Karakteristik Eğrisi (ROC) analizi ile incelenmesi
oluşturmaktadır.
Amaç
Bu araştırmanın amacı üniversite üçüncü sınıf öğrencilerinin Türkçe ders başarısına yönelik yapılan
başarılı/başarısız olarak belirlenen sınıflama doğruluklarının incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki
sorulara yanıt aranmıştır:
1.

Geliştirilen Türkçe testinin kesme puanı nedir?

2.

Türkçe test puanlarına göre
doğrulukları;

belirlenen göre belirlenen başarılı/başarısız öğrenci gruplarını sınıflama

2.a. ROC analizine göre,
2.b. Kümeleme analizine göre nasıl değişmektedir?
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YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, ilişkisel tarama modelinde korelasyonel bir araştırmadır. Korelasyonel araştırmalar, iki ya da
daha çok değişken arasındaki ilişkinin herhangi bir biçimde bu değişkenlere müdahale edilmeden incelendiği
araştırmalardır. Korelasyonel araştırmaların, değişkenler arasındaki ilişkilerin açığa çıkarılması ve bu ilişkilerle ilgili
daha üst düzey araştırmaların yapılması için gerekli ipuçlarını sağlayan önemli araştırmalar oldukları ifade edebilir
(Büyüköztürk ve diğerleri, 2010). Araştırma, geliştirilen bir testin ROC analizi ile kesme puanının belirlenmesi ve
ROC, kümeleme analizi yöntemlerine dayalı olarak belirlenen sınıflandırma doğruluklarının incelenmiş olması
sebebiyle de temel bir araştırmadır. Temel araştırmaların amacı, var olan bilgiye yenilerini katmaktır (Karasar,
2005).
Araştırma Grubu
Araştırma grubu belirlenirken seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan uygun örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Uygun örnekleme yöntemi, araştırmacının ihtiyaç duyduğu büyüklükteki bir gruba ulaşana
kadar en ulaşılabilir olan yanıtlayıcılardan başlamak üzere örneklemini oluşturmayı amaçlar (Cohen ve
Manion, 1998; Ravid, 1994). Araştırma grubunu, ifade edilen yöntemde belirtildiği gibi araştırma yapılmasına
olanak sağlaması amacı ile Rize İlinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde üçüncü
sınıfında öğrenim görmekte olan Araştırma grubunu, RTEÜ Eğitim Fakültesi üçüncü sınıfında öğrenim görmekte
olan 309 sosyal bilgiler ve fen bilgisi öğretmenliği öğrencisi oluşturmaktadır.
Veriler ve Toplanması
Veri toplama sürecinde araştırmacılar tarafından 2013-2014 yıllarında öğretim yılında ders kapsamında
geliştirilen geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmış olan 30 maddeden oluşan bir
Türkçe testi
kullanılmıştır. Araştırmada, test aracılığı ile elde edilen puanlar öğrenci verilerini oluşturmuştur. Akademik başarı
puanları ilgili fakülte öğrenci işlerinden temin edilmiştir. Dersin konu içerikleri ve hedef - kazanımları bir belirtke
tablosu ile son haline getirildikten sonra her kazanım düzeyini kapsayacak şekilde 30 adet çoktan seçmeli soru
maddesi geliştirilmiştir. Test geliştirilirken bilgi, hatırlama ve kavrama düzeylerini ölçmeye yönelik sorular dikkate
alınmıştır. Testin iki yarıya bölme yöntemi ile iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0.81 olarak bulunmuştur. Bu değer
testin yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Test üç alan uzmanının değerlendirmesine
sunulmuştur. Bu testle, dersi alan öğrencilerin program içerisinde kazanmaları hedeflenen temel bilgilerinin
ölçülmesi amaçlanmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda testin kapsam ve görünüş geçerliği sağlanmıştır. Alınan
görüşler testin ölçmek istediği özelliği ölçüp ölçemeyeceği konusunda bilgi sahibi olmayı sağlarken bir yandan da
eksik olan noktalara yeniden odaklanmayı sağlamıştır.
Testte yer alan soruların ayırt ediciliğinin belirlenmesi amacı ile öğrencilerin, testten aldıkları puanlar en
yüksek puan alandan en düşük puana doğru sıralanıp %27‟si üst grup, %27‟si de alt grup olarak iki gruba
ayrılmıştır. Maddelerin ayırt edicilik indeksleri (rjx =0.38-0.75) arasında değişmektedir. Bu sonuç maddelerin ayırt
edicilik indeksinin iyi olduğu, bilenle bilmeyeni ayırdığı bulunmuştur. Madde analizinde geliştirilen testin
maddelerinin güçlük indeksleri (pj=0.44-0.85) arasında değiştiği bulunmuştur. Öğrenci akademik başarı not
ortalamaları öğrenci işlerinden temin edilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmanın birici alt amacı olan, Türkçe testinin kesme puanı nedir? sorusunu cevaplanmak için
öğrencilerden test aracılığı ile elde edilen puanlar, akademik başarı not ortalaması referans alınarak ROC analizi ile
belirlenmiştir.
Araştırmanın ikinci alt amacı olan, Türkçe test puanlarına göre belirlenen başarılı/başarısız öğrenci
gruplarını sınıflama doğrulukları;kümeleme analizine ve ROC analizine göre nasıl değişmektedir? sorusunu
cevaplanmak için ROC analizi ve hiyerarşik olmayan kümeleme analizi kullanılarak incelenmiştir. Hiyerarşik
olmayan kümeleme analizi kullanılmasının sebebi, hiyerarşik yöntemlere göre daha büyük veri kümelerine (n>250)
uygulanabilir olmasıdır (Akat, 2007; Johnson ve Wichern,1988). Bu yöntem küme sayısı konusunda ön bilginin
olduğu durumlarda ya da küme sayısına karar verildiği durumlarda kullanılır (Özdamar, 2004). Analizlerin öncelikle
analizlerin sayıltılarının sağlanıp sağlanmadığı incelenmiş daha sonra ROC analizi ile testin kesme puanı
hesaplanmıştır. ROC ve kümeleme analizi kullanılarak başarılı/başarısız gruplarda yer alan öğrencilerin sınıflanma
doğrulukları incelenmiştir.
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BULGULAR
Araştırmanın birinci alt amacı olan “Türkçe testinin kesme puanı nedir? sorusunu cevaplanmak için
öncelikle araştırma grubunda yer alan öğrenciler akademik başarı not ortalamalarına göre başarılı ve başarısız
olarak gruplandırılmış ve gruplarda dağılımın normal olup olmadığı “Kolmogorov -Smirnov tek örneklem testi ile
sınanmıştır. Bu testin yapılmış olmasının nedeni kesme puanın belirlenmesinde kullanılacak yöntemin normallik
varsayımının karşılanıp karşılanmamasına göre seçilecek olmasıdır. Eğer normallik sağlanmazsa özellikle araştırma
grubunun yeterli sayıda olmadığı durumlarda kullanılan yöntemler de değişmektedir ve logaritmik dönüşümlerin
yapılması gerekmektedir. Analiz sonucunda başarılı ve başarısız öğrencilerin bulunduğu grupların normal dağılım
gösterdiği belirlenmiştir. Kolmogorov-Smirnov istatistiği başarılı ve başarısız gruplarda (0,34 ile 0,46) arasında
değerler almıştır (p> 0,01). Akademik başarı not ortalamalarına göre başarılı ve başarısız olma durumuna göre
sınıflandırılan öğrencilerin gerçek durumlarını belirlemek amacı ile ROC analizi yapılmıştır. Analizde, başarılı ve
başarısız öğrencileri doğru olarak ayıran kesim noktaları oluşturmak ve belirli bir kesim noktasını ölçüt almak
gerekmektedir. Uygun kesim noktasının belirlenmesi için akademik başarı not ortalamalarına göre (2.00-0.00) puan
aralığında yer almış olan başarılı ve başarısız diye ayrılmış öğrencilere ilişkin veriler kullanılmıştır. Araştırma
grubunu oluşturan 309 öğrenci akademik başarı puanları not ortalamalarına göre (2.00 altında) puan aralığı altında
yer alma ölçütüne göre başarılı ve başarısız olarak sıralanmış ve ROC eğrisi oluşturulmuştur. Akademik başarı not
ortalaması referans alındığında
Türkçe başarı testinin kesme puanı ROC analizi ile 68,5 olarak
bulunmuştur. Başarılı/başarısız gruplar bu kesme puana göre belirlenmiştir. Tablo 1’de ROC analizi ile belirlenen
Türkçe testi kesme puan koordinatları verilmiştir.
Tablo 1. Türkçe Testi ROC Eğrisi Koordinatları
Kesme Puan
23,00
26,50
38,00
46,00
52,50
59,50
60,50
61,50
67,50
68,50
69,50
70,50
73,50
79,50
80,50
82,50
92,50
94,00

Duyarlılık
1,000
1,000
1,000
,991
,977
,920
,906
,901
,817
,784
,765
,714
,606
,352
,277
,221
,005
,000

Özgüllük
1,000
,990
,948
,875
,833
,750
,698
,698
,510
,448
,438
,406
,323
,104
,104
,073
,010
,000

Tablo 1’de görüldüğü gibi testin kesme puanı olarak 68.50 seçilirse duyarlılık %78 olarak elde edilir. Bu
değerin kesme puanı olarak belirlenmesinin sebebi, test için duyarlılığın yüksek, 1-özgüllüğün düşük olduğu en iyi
noktanın yer aldığı puan olmasındandır.
Araştırmanın ikinci alt amacı olan Türkçe test puanlarına göre belirlenen başarılı/başarısız öğrenci
gruplarını sınıflama doğrulukları;
2.a. ROC analizine göre,
2.b. Kümeleme analizine göre nasıl değişmektedir?
a. ROC analizine göre nasıl değişmektedir? sorusuna cevap vermek için kesme puan esas alınarak değişkenlere
ilişkin ROC eğrisi oluşturulmuştur.Şekil 1’de ROC eğrisi verilmiştir.
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ROC analizi sonucunda, başarılı/başarısız gruplar bulunan kesme puana göre belirlenen Türkçe dersinden
başarılı/başarısız öğrenci gruplarının sınıflama doğrulukları hesaplanmıştır. ROC analizi sonucunda lisans akademik
not ortalaması %71.2 oranında başarılı/ başarısız öğrenci gruplarını doğru sınıflandırabildiği sonucuna
ulaşılmıştır. ROC eğrisi altında kalan alan, bu analiz ile iyi düzeyde bir sınıflandırma yapabildiğini göstermiştir.
b. Türkçe test puanlarına göre belirlenen başarılı/başarısız öğrenci gruplarını sınıflama doğrulukları; kümeleme
analizine göre nasıl değişmektedir? sorusuna cevap vermek için hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemlerinden biri
olan K-Ortalama (K -Means) yöntemi ile sınıflamalar yapılmıştır. Hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemlerinde
dendogramlar hiçbir şey ifade etmedikleri için bulgularda verilmemiştir. Hiyerarşik olmayan yöntemlerde sadece
sınıflara atanan nesnelerin üyelik durumları önemlidir. Kümeleme analizi sonucunda daha önceden belli olan iki
kümeye ait öğrenci dağılımları Tablo 2’de verilmiştir.

Kümeler

Tablo 2. K-Ortalama Kümeleme Analiz Dağılım Sonuçları
N

Toplam İçindeki Yüzde

1

66

%21.35

2

243

%78.65

Toplam

309

%100.00

Hiyerarşik olmayan yöntemlerde nesneler başlangıçta belirlenen kümelere atanarak işlem yapıldığı için
Tablo 2’de görüldüğü gibi K-Ortalama kümeleme analizinde başarılı/başarısız kümler Türkçe test puanlarına göre iki
kümeye atanmıştır. Analiz sonucunda başarılı olarak belirlenen 243 öğrenci ( % 78.65) başarısız olarak belirlenen 66
öğrenci (%21.35) oranında doğru sınıflandırılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu bölümde araştırmanın sonuçlarına, uygulamaya yönelik önerilere yer verilmiştir.
1.Akademik başarı not ortalaması referans alındığında Türkçe testinin kesme puanı ROC analizi ile 68,5 olarak
bulunmuştur.
2a. Türkçe test puanına göre belirlenen başarılı/başarısız öğrenci gruplarının sınıflama doğrulukları yapılan
kümeleme analizi sonucunda başarısız grupta (%21.35)“doğru”; başarılı gruptaki (% 78.65) oranında “doğru”
sınıflandırılmıştır.
2b.ROC analizi sonucunda ise bu oran %71.2olarak bulunmuştur. Analizin kümeleme analizine yakın sonuç ürettiği
görülmüştür.Başarılı/ başarısız öğrenci gruplarını doğru sınıflandırabildiği sonucuna ulaşılmıştır.
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Bu araştırmanın sonucunda, öğrenci akademik başarı not ortalamalarının ve öğrencilerin testten aldıkları
puanların birlikte değerlendirildiği ve böylece kesme puanının belirlendiği ROC, kümeleme gibi ayırma, sınıflama
amaçlı analizlerde olduğu gibi birlikte kullanılmasının daha doğru sınıflandırmalar yapmak için gerekli olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Eğitimde farklı alanlarda da test puanlarına dayalı olarak sınıflandırma doğruluklarının yeni
çalışmalarda incelenmesi önerilebilir.
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PREPARATION AND QUALIFICATION OF TEACHERS - EUROPEAN MODELS AND
BULGARIAN SPECIFICS
Assoc.Prof. Iliana Petkova, PhD1
Abstract
The professional development of a specialist is a combination of social requirements and personal motivation. It can be
considered as a kind of ladder, including the selection, preparation, adaptation and qualification as separate stages in a single
career. European requirements for entry to the teaching profession will be presented as well as traditional and alternative
practices in the preparation of future teachers. The focus will be on the Bulgarian specifics. Special attention will be paid to the
continuing qualification as a guarantee for the quality of the overall educational process. Exported data from the author's
empirical studies conducted in the period 2005 -2011with the average 1391 students and 678 teachers will be presented. The
survey conducted by questionnaire method had studied their attitude towards the teaching profession, assessment preparation,
problems of adaptation and development of the profession, the need for further qualification and its content frame.
Keywords: teacher, preparation, qualification, European and Bulgarian models

For each work the personnel training and qualification are important and essential. This is especially true
for the teaching profession. Long gone the time when the teacher is the only source of information. In today's
information age, teacher now takes new roles – a mediator between the scientific and educational knowledge,
facilitator, manager who is guiding not only the learning process but also the class as an organizational unit.
In its essence professional preparation is understood as a combination of knowledge, skills and
competencies that individuals should master for the exercise of a profession. Pedagogical training is a notion which
consists of both procedural and resulting aspect. Viewed as a process, pedagogical training is meant as a process of
learning, which provides higher qualification for a particular career, but as a result it‘s the volume of a given quality
knowledge and practical teaching experience.

EUROPEAN PRACTICES IN THE SPECIALISTS SELECTION

The admission to the teaching profession becomes after covering conditions set by the state or educational
institutions. For a majority of EU countries (Belgium, Czech Republic, France, Italy, Latvia, the Netherlands,
Austria, Slovenia, Slovakia, Sweden, Scotland, Croatia and Norway) the entrance to the profession of "teacher" is a
secondary education diploma and the success of efforts matriculation exams. For other countries (Germany, Greece,
Spain, Italy, Lithuania and Sweden) intake in pedagogical specialties is after passing the entrance examination. In
Spain, Luxembourg and Malta, even after passed a specific language test, and in Latvia, Austria and the UK - after
an interview. Model of intake in the German part of Belgium, France, Lithuania and Luxembourg - after a written
or oral examination, in Holland - after tests.
In Bulgaria - admission is carried out in two ways - either on the success of the final examinations, or by
passing a successful entrance exam. University autonomy enables each university and department sets its own
conditions of acceptance by their subjects.
Comparative analyzes show that only one third of all European countries apply specific selection methods
such as aptitude tests or interviews to assess the motivation for the exercise of teaching profession. In many
countries, the criteria for admission are determined locally. In other, institutions may establish additional conditions
for admission to the basic minimum requirements. In recent years, cooperation between universities is strengthened
to achieve similarity in the requirements for admission to programs for teacher
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EUROPEAN MODELS IN THE PREPARATION OF FUTURE TEACHERS

There are three basic models in the system of higher education related to the preparation of future teachers.
 Simultaneous (overall) model where students are prepared purposefully for teachers in higher
education. In this model, different duration and content of teacher training for each one of the respective stages of
secondary education - pre-school teachers (ISCED 0) and primary level (ISCED 1), the first level of secondary
education or lower secondary education (ISCED 2) . This model is implemented in Belgium, Denmark, Germany,
Slovakia, Iceland.
 Second is called. consistent (top) model in which teacher preparation becomes in parallel with the
preparation in any subject or end of study. Such preparation is in Estonia, Spain, France, Italy, Cyprus, Luxembourg,
Hungary and Portugal
 The third model is a combination between the first two and is applied in Bulgaria, Estonia, Ireland,
Poland, Slovenia and the United Kingdom (England, Wales, Northern Ireland and Scotland). [3]
By 2012, across Europe teacher’s education degree is to "Bachelor" with the exception of teachers in high
schools, which in most countries require a master's degree. Only in the Czech Republic, Germany, Austria, Malta
and Slovakia, pre-school teachers don’t have higher education, but in countries such as France, Italy, Portugal and
Iceland future pre-primary education have even a master's degree.
The preparation of future teachers is extended in two areas - theoretical and practical. Specific theoretical
professional training of teachers amounts to one third of the entire course of training and practical training in a real
work environment is a mandatory part of the training of teachers in all countries. Curricula includes the receipt of
knowledge in the subject area; pedagogical knowledge and skills to work in a team; social and interpersonal skills
needed for teaching; awareness, regarding ethnic diversity; research skills; organizational and leadership skills.
Future teachers in Belgium (French Community), Denmark, Germany, France, Lithuania, Italy, Slovenia receive
more general knowledge and in Spain, Ireland and the United Kingdom - more detailed. [3]
There is a great diversity in the number of hours of practical training. They depend on the extent to which
teachers will work. Eg. in Estonia - 950 h. (ISCED 1 and 2) and 250 h. - for ISCED 3; Luxembourg - 900ch. (For
ISCED 1 and 828ch. - For pro ISCED 2 and ISCED 3 to 432); Malta - 840 h. (For ISCED 1 and 224 for ISCED 2
and 3). In Bulgaria is 150 pm., Slovakia - 110 h., Romania - 78 hours for all stages of education
In recent years, due to increased staff turnover and receding tide in some countries of teaching
professionand and therefore the lack of specialists alternative teacher training are applied. They are characterized by
high flexibility, shorter time and opportunity to provide training occupancy in parallel. Such models are present in
Poland, Sweden, Norway, Luxembourg, Latvia and partly in Germany. Countries with the most extensive
experience in alternatively ways to prepare teachers are England and the Netherlands. There also the standards in the
teaching profession are introduced for the longest period.
In many countries, there are structured programs that offer additional training, personalized help and advice
for novice teachers. In Austria, the UK, Germany, Estonia, Ireland, Italy, Cyprus, Luxembourg, Malta, Portugal,
Romania, Slovakia, Slovenia, France, Croatia and Sweden these programs are mandatory. In schools in the
Netherlands and Iceland are made periodic programs for new teaching staff. Mentoring is one of the most common
forms of support and input in the profession.

BULGARIAN SPECIFICITY TO PREPARE TEACHERS
In Bulgaria, the preparation of future teachers is carried out by universities. The specialties offered are
bound to the stage in which they wish to teach. Largest interest for teachers are pre-school and primary stage of
education. The most common specialties are: Education; Preschool Education, Primary Education, Preschool and
Primary School Education; Special Education. With the introduction of early language learning also appeared a need
and discovery of such subjects as: Preschool pedagogic and Primary School Education with a foreign language.
No less specific and varied is the preparation of teachers who teach at Secondary level. It is performed
again in universities and colleges but in separate disciplines. Over the past 20 years, specifically for the purpose of
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school education were created binary type fields - history, geography, mathematics and informatics, chemistry and
biology, Bulgarian and English / French / German / Russian or another language.
Preparation of future teachers is based on certain theoretical and practical minimum which varies for levels
of education and for different subjects. For example, teachers who teach in pre-school and primary stage of
schooling receive thorough training in the areas of History of Pedagogy, Theory of Education, Didactics, General,
age and Educational Psychology, Management Education, Basics, ICT and others. Students must meet 240 credits
equivalent to 3600 hours.
Teachers who prepare in the so called. binary specialties and students from lower secondary and uppersecondary school also receive theoretical and practical training in a broad-based major courses by the relevant
scientific areas - such as history, geography, physics and mathematics, physics and informatics, biology and
chemistry, etc. However, their pedagogical preparation is set only 180 hours theory and 150 hours practical training
which compared to other disciplines teaching these classes are insufficient. [2]
The completion of the Bachelor's degree enables the future teachers to continue their education to the next
degree "master" and "doctor". Universities offer a wide range of graduate programs, giving more specialized
training in educational management, in pedagogical counseling, in career education and the application of modern
educational technology in the learning process.
RESEARCH RESULTS
There are also problems in the preparation of future teachers. One of them is related to the balance between
theory and practice. Conducted in 2005/2006 author's study of the opinions of 234 students of Pedagogy in the four
largest universities in Bulgaria shows that there is a discrepancy between expectations and actual processes of
training. 90.2% of students expect to receive good practical training, and 81.2% and in-depth theoretical knowledge.
At the same time, recommendations are made for better theoretical training (83.8%) and more practical hours
(80.8%).
Control study conducted in 2009 confirmed the conclusions. It was attended by 150 students in IV course,
specialty Pedagogy and more than 119 such so-called binary specialties of SU "Sv. Kliment Ohridski". The analyzes
show that more than two thirds of respondents find a imbalance between the theoretical and practical preparations.

№

Deficits

Students of specialty
“Pedagogy”
in %

Students from other specialties, which
acquired teaching qualifications in%

1

in theoretical pedagogical and psychological level

33,3

16,2

2

the level of social skills for contact with parents and
colleagues

33,3

21,6

3

the level of pedagogical training and educational skills

16,7

16,2

4

the level of organizational and management skills

16,7

5,4

5

the level of paperwork in the profession

0

27,1

6

the level of relations and communication with
students

0

13,5

100%

100%

SUM:

Tabl.1 Deficits in preparation for the profession of "teacher" (in the opinion of students)
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Self-assessment of their students' preparedness for implementation in teacher training are alarming. Only
2.5% of students from binary specialties and only 9.3% of students in "Pedagogy" feel confident to cross the
threshold of school to start working in the school.
Another problem is related to the preparation of teachers for vocational secondary schools. In most of them
with studying sectors such as tourism, finance and construction work teachers who have received their training in
basic subjects for a given specialty. Universities are very often not included in the curricula set of pedagogical
disciplines, which does not allow graduates to obtain a teacher's certificate. That they receive after further education
or postgraduate courses. There are also cases where such specialists work as teachers without a teaching
qualification.
The main conclusions related to the preparation of Bulgarian teachers are:
 Bulgarian educational system offers a broad range of pedagogical specialties
 future teachers have the opportunity to receive a degree "Professional Bachelor" and "Bachelor"
and continue in the master's and doctoral programs
 preparation is profiled and includes subjects such as the specific scientific field (for teachers
teaching in Secondary level) and the pedagogical-psychological profile.
 There is a need to find a balance between theoretical and practical training.
TEACHER QUALIFICATIONS - EUROPEAN MODELS
Maintaining the quality in every field of work requires constant training. This is particularly important for the
profession of teacher. Qualification is generally linked to the level (degree) of a profession. Profession and
qualification as phenomena are interdependent and their relationship is the fact that training is always in the
direction of a specific occupation. The many sides of the profession and the challenges the teacher faces require to
follow the developments in terms of the content (in the area that teaches) and the methodological, psychological and
management plan.
In Europe there are three models of continuing professional development (CPD) in the teaching profession
 The first is the adoption of CPD as a professional debt - it is compulsory; written in laws, regulations
enshrined in collective agreements or job descriptions - 28 European countries, including Bulgaria, Spain, Lithuania,
Portugal, Romania, Slovenia and Slovakia.
 The second model PCD is wishful in nature and needs additional advertising. Participation in
training courses is an important advantage and positive influence to the attestation of teachers. This is common in
Denmark, Ireland, Greece, France, the Netherlands, Poland, Sweden, Iceland and Norway. In France and Poland, it
is tied directly to the advancement in career
 The third model is quite liberal and it is not mandatory CPD, more like desirable, personal electoral
character. [4]
Courses are organized in the direction of assessment of learning outcomes, creating academic and teaching
materials, improving teaching method and ways to innovate in education, conflict resolution, interaction with
students, parents and others.
Universities are continuing training providers in the form of short courses or complete educational programs.
Half of European education systems, quality assurance programs continuing vocational training (CVT) is done by
education authorities at the highest level of ministry. In Slovakia, the Ministry accredited continuing professional
development (CPD) programs based on recommendations by the Accreditation Council for Continuing training of
teachers and professional staff. In the Flemish part of Belgium, Germany, Ireland and France act inspectorates. The
French part of Belgium, Spain, Cyprus, Lithuania, Portugal and Croatia are under the control of independent
authorities. In 11 education systems there are no regulations in the accreditation and evaluation of CVT. Scotland
created a register of providers of this type of educational services and adhering to a set of basic principles [4].
HOW IS PERFORMED THE QUALIFICATION OF BULGARIAN TEACHERS?
After 1989, the system of teacher training is changing completely - not only structurally, but also in
content. Based on the market principle regulatory framework is completely changed. Now, there are three
departments of information and training of teachers, which are structural units of the universities in Sofia, Shumen
and Stara Zagora. In structural terms in 2004 was created the National Pedagogical Centre, one of the purposes of
which is the qualification of teachers. There is also the National Institute for Education and Training in the education
system.
The changes that have taken place over the last five years towards implementation of:
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 delegated budgets schools. They are tied to the number of students entering the school. Their
management is granted to the Director
 possibility of horizontal career development, resulting in the occupation of job title "junior
teacher", "teacher", "senior teacher", "head teacher", "teacher-methodologist." Each post is clearly defined tasks and
rights.
 differentially teacher’s payment according to their qualifications, workload and job title;
 possibility for vertical career development, resulting in the occupation of administrative positions an assistant director to expert, Head of Sector, Head of Department, Director and others in the municipal
administration and the administration of ministries and agencies [1]
Career development of teachers is accepted as ‚the process of improving knowledge, skills and competence in
the performance of certain job’. Qualification of teachers should be initial and subsequent, therefore the effective
implementation of the qualification activities is planned as development of a system of monitoring, analysis and
evaluation of the development and implementation of teachers, including further developing the national register of
teachers with information received training.‘ [2, p. 154] It`s assumed that this will monitor the interest and needs of
teachers and that will ensure equal access to different types and forms of training.
RESEARCH RESULTS
In 2010, a survey was conducted on the views of the teachers about career linkage and motivation to work. By
using the survey method was collected the opinion of 345 teachers from nine comprehensive schools and 5 vocational
schools in 3 different sizes and type cities in Bulgaria. Analysis of the data showed that 48.3% of them consider that
the proposed system for career development in a very small degree will actually encourage them to improve their
skills, and for 21% it has no motivational effect.
Teachers offer to be made changes in the system of career development that are in the direction of:
 developing a clear procedural rules and requirements in distinguishing different positions - 43.3%;
 33,7%; more explicit linking the respective position with the basic obligations - 33.7%;
 empowering pedagogical council to decide which teacher what position to take - 11.2%;
 6,2% increase the number of posts - 6.2%
 restricting the rights of directors after promotion - 3.4%
According to teachers' career development should be determined by:
 key professional competencies (67.8%) –in first place
 qualification degrees (47.5%) – in second
 work experience (42%)
 Parents’ opinion (34.8%)
 assessment by the colleagues (29.9%)
 assessment of students (27.5%)
 age (24%)
The conclusion of the study showed
 discrepancy in the state framework for career development and the opinion of the teachers;
 need to develop a clear mechanism of the correlation between the growth in position and existing
professional qualifications. [2, p.210]
Comparative portrait of European and Bulgarian teacher
The comparative analysis of data for the preparation of future teachers and their subsequent qualification
shows similarities and differences, the specificity is originality, pan-European and national typical.
Benchmark

European teacher

Bulgarian teacher

Average age

47,7 age

54,4 age

Reduce the number of those wishing
to practice - Shortness of teachers

Yes

Yes

Feminisation of the profession

Yes

Yes

Increasing the retirement age

Yes, by about a third

Yes

Weekly workload

35 - 40 hours

35 - 40 hours
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Hours of teaching
ISCED 0

17 (Finland) - 36 (Iceland)

15

ISCED 1

12-14 (Croatia) - 26 (Malta and France)

20-25

ISCED 2

11 (Poland) - 23 (Scotland)

14-16

ISCED 3

12-17 (Norway) - 23 (Scotland)

14-15

Number of students with whom he
works in class

14.5 - for the primary stage and 13 - in the
upper

25-29 for the primary stage and 25-27 – in the upper

Table 2 Comparative portrait of European and Bulgarian teacher
This portrait raised a number of questions - what measures should be taken in respect aging and
feminization of the profession? How to encourage young people to devote to this profession? How to carry out the
adaptation of young teachers?, Which is the most effective way in implementing continuing professional
qualification? These are all problems that Bulgaria and the EU should seek and find answers.
CONCLUSION
Processes of globalization and rapid social changes make a current issue the training and qualification. EU
documents provide guidelines for implementing the training and qualification of future professionals in general.
Increasingly, they are based on competence approach. The realization that the teacher is at the heart of educational
preparation of future generations is one of the reasons for placing its focus on educational issues. It is pinning their
hopes, demands, liabilities, resulting in the need to modernize its preparation.
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PROJE, PERFORMANS VE ARAŞTIRMA ÖDEVLERİNDE ETİK: ÖĞRENCİLER NE
SÖYLEDİ?
MORAL İN PROJECT, PERFORMANCE AND RESEARCH ASSİGNMENTS: WHAT DİD
STUDENTS SAY?
Yıldıray AYDIN1, Sabri SİDEKLİ2, Kasım YILDIRIM3
Özet
Gelişen teknoloji ile bilimsel faaliyetlerin hızlanması ve artmasına bağlı olarak akademik alanda da birçok bilimsel
çalışma yapılmaktadır. Bilimsel çalışmalarla beraber de bilimsel araştırmalarda etik ihlalleri karşımıza çıkmaktadır.
Bilimsel alanda etik deyince aklımıza ilk olarak, doğru kaynakça kullanımı gelmektedir. Doğru kaynakça kullanımı
bilime, bilimsel bilgiye, bilim adamına saygının gereğidir. Öğrencilere bilimsel çalışmalarda kaynakça kullanımı hatta
doğru kaynakça kullanımı lisansüstü eğitimde değil de lisans eğitiminde, ortaöğretimde hatta ortaokul ikinci kademede
etik ilkelere uygun bir şekilde kazandırılmalıdır. İlköğretim ikinci kademesinde bilimsel etik anlayışı, proje, performans
ve araştırma ödevlerinin hazırlanması sürecinde öğrencilere kazandırılabilir.
Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin proje, performans ve araştırma ödevlerini hazırlama sürecinde etik
konusuyla ilgili olarak görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda yöntem nitel araştırma desenlerinden
durum çalışması olarak belirlenmiştir. Araştırma 2013-2014 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir
ortaokulda öğrenim gören 13 öğrenci ile yapılmıştır. Öğrencilerin hazırlamış olduğu proje, performans ödevlerinin
kaynakça bölümlerinin resmi alınmıştır. Verilerin analizinde betimsel yöntem kullanılmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin
kaynakça kullanımının farkında olduğu, doğru kaynakça kullanımı noktasında bilgilerinin olmadığı, başkasının bilgisini
doğrudan almanın etik bir durum olmadığının farkında oldukları ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Proje, performans, ödev, etik, kaynakça
Abstract
Through developing technology and increasing scientific activities, many studies are done in academic area. This process
draws attention to moral violations appearing in scientific research as well. Showing in-text citations and reference list
correctly are one the most important parts in scientific literature. Being able to show in-text citations and reference list
correctly mean to respect science, scientific knowledge, and scientist. Using in-text citations and reference list correctly
should be taught not only in graduate level but also in elementary, middle, high schools, and college levels. As a
conclusion, these skills can be taught to students in middle school by project, performance, and research assignments.
This research aimed to investigate middle school students` views about moral principals during preparing projects,
performance, and research assignments. This research used case study method to collect the data. This research took
place 2013-2014 school year at public middle school in Turkey`s Mugla province. The study sample consisted of a total
of 13 students. The students` assignments were taken pictures. Descriptive analysis was used. The research findings
showed that the students are aware of how to use in-text citations and reference list correctly, they have a lack of
knowledge about showing them correctly, and also they are aware of plagiarism.
Keyword: Value, performance, homework, moral, literature

1.GİRİŞ
Neyin olması neyin olmaması gerektiğinin farkında olarak, sergilenen tutum ve davranışların tercihinde doğru
ve yanlış olan ölçütleri dikkate almak etik bir anlayıştır. Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal
ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan
araştıran bir felsefe disiplinidir (İnal, 1996: 43). Etik, kısaca doğru ve yanlışın ölçütleridir (Aydın, 2012: 15).
Hızla ilerleyen bilimsel çalışmalar beraberinde etik ilkelere duyulan ihtiyacı ön plana çıkarmaktadır. Bilimsel
değeri olan çalışmaların yeni bir çalışmada kullanılması, bu durumun bilimsel araştırma etiği ilkelerine uygun
olarak yapılması da önemli bir konudur. Bu yüzden üniversitelerde lisans ve lisansüstü öğrenim gören
öğrencilere bilimsel araştırmada etik konusunun kavratılmasına yönelik dersler verilmektedir. Burada amaç bir
başkasının emeğine duyulan saygının göstergesini doğru bir biçimde yansıtabilmektir. Bu sebeple bilimsel
araştırma etiği ilkelerinin ortaöğretim ve ortaokul kurumlarında öğrenim gören öğrencilere de kazandırılması
gerekmektedir. Bilimsel araştırma etiği ana ilkeleri, bilinçli onay, gizlilik, özel hayata saygı ve zarar vermeme,
aldatmama/yanıltmama ve verilere sadık kalmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 121).
Öğretim programlarında öğrencilere kazandırılması amaçlanan temel yaşam becerileri bulunmaktadır. Bu
beceriler içerisinde yer alan araştırma becerisi öğrencilerin bilgiyi bulmasını, bilgiyi kullanılabilir biçimde
planlamasını ve yazmasını hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için belirlenen aşamalar vardır. Bu aşamaların
en sonu 4-7 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında “Yararlandığı kaynakları “Kaynakça’da titizlikle
1

Öğrt., Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye, yildiray4865@hotmail.com
Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye, ssidekli@mu.edu.tr
3
Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye, kyildirim@mu.edu.tr
2
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gösterme” olarak yer almaktadır (MEB, 2012). Bu sebeple öğrenciler bir konu hakkında araştırma yaparken
ulaştığı bilgilerin kaynakçasına mutlaka çalışmalarında yer vermelidirler.
Ortaokulda kaynakça kullanımının gerekli olduğu çalışmalar; proje, performans ve araştırma ödevleridir. Proje,
performans ve araştırma ödevleri öğrencilerin bir konu hakkındaki araştırma yapması, ulaştığı bilgilerin
analizini, sentezini, değerlendirmesini yaparak yeni bir çalışma ortaya koyması ve bu çalışmada kullandığı
bilgilerin kaynakçasını belirtmesi aşamalarını içermesi gerekirken, ne yazık ki daha çok kes-kopyala-yapıştır
mantığı ile hazırlanan ödevlerden öte gidememektedir. Bu nedenle ortaokulda proje, performans ve araştırma
ödevleri hazırlanırken etik konusunun önemi öğrencilere kazandırılmalıdır. Böylelikle bu araştırmanın problem
cümlesi, ortaokul öğrencilerinin proje, performans ve araştırma ödevleri hazırlama sürecinde etik ilkeleri
uygulama ve etik ilkelerin farkında olma durumubelirlenmiştir.
1.1.Araştırmanın Amacı
Ortaokul öğrencilerinin proje, performans ve araştırma ödevlerinin hazırlanmasında, etik konusu hakkındaki
düşüncelerini belirlemektir.
Bu amaç doğrultusunda aşağıda yer alan sorulara cevap aranmıştır:


Öğrencilerin proje, performans ve araştırma ödevlerinde kaynakça kullanma farkındalık durumu
nedir?



Öğrencilere göre proje, performans ve araştırma ödevlerinde kaynakça kullanımının etik boyutu
nedir?



Proje ve performans ödevleri yönergesinde etik ilkelerin yer alma durumu nedir?



Öğrencilerin derslerde kaynakça kullanımı, kaynakça kullanımının gerekliliği ve önemi noktasında
bilgilendirilme durumları nelerdir?

1.2.Araştırmanın Önemi
Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin bilimsel araştırmalarda etik ilkelerin farkındalık durumunun, öğrencilerin
bilimsel araştırma etiğine yönelik düşüncelerinin ortaya çıkarılması ve ortaokulda bilimsel etik anlayışının
öğrencilere kazandırılması bakımından önemlidir.
2.YÖNTEM
Ortaokul öğrencilerinin proje, performans ve araştırma ödevlerinin hazırlığında bilimsel etik anlayışa yönelik
düşüncelerinin ve farkındalık durumlarının ortaya çıkarılmasının amaçlandığı bu araştırmada durum çalışması
deseni uygulanmıştır. Durum çalışması, “nasıl” ve “niçin” sorularını temel alan, araştırmacının kontrol
edemediği bir olgu ya da olayı derinliğine incelemesine olanak veren araştırma yöntemidir (Yıldırım ve
Şimşek, 2013: 313).
2.1. Çalışma Grubu
Çalışma gurubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılında, Milas İlçe Milli Eğitim müdürlüğüne bağlı bir
ortaokulda 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören 13 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin seçiminde random yöntem
kullanılmıştır.
2.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. İlgili literatür taraması yapıldıktan sonra, alan
uzman görüşleri alınarak yarı yapılandırılmış forma son şekli verilmiştir. Ayrıca öğrencilerin proje, performans
ve araştırma ödevlerinin resmi alınmıştır.
2.3. Veri Toplama Süreci
Araştırma grubundaki öğrencilerle ön görüşme yapılarak görüşme saatleri belirlenmiş ve belirlenen saatlerde
öğrencilerle görüşme yapılmıştır. Görüşme sırasında notlar alınmış ayrıca veri kaybını önlemek için ses kayıt
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cihazı kullanılmıştır. Daha sonra ses kayıtları bire bir yazıya çevrilmiştir. Öğrencilere ait görüşme süreleri tablo
1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Görüşme Süreleri
Katılımcı
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
Ö8
Ö9
Ö10
Ö11
Ö12
Ö13

Görüşme Süresi
6:84
07:01
10:17
08:45
09:12
08:42
07:58
07:55
06:30
09:14
05:00
09:40
08:34

3. BULGULAR
Araştırmada elde edilen bulgular temalar halinde sunulmuştur. Bulgular; öğrencilerin kaynakça kullanımı
hakkında bilgilendirilme durumları, kaynakça kullanma nedenleri, kaynakça kullanmanın önemi, proje,
performans ve araştırma ödevlerini hazırlarken etik (ahlak) açıdan yapılması gerekenler ve öğrencilerin
hazırlamış oldukları ödevlerdeki kaynakça kullanım durumları şeklinde ele alınmıştır.
3.1. Proje, Performans ve Araştırma Ödevlerinde Kaynakça Kullanımı
Öğrencilerin kaynakça kullanımı hakkında bilgilendirilme durumları ve ne şekilde bilgilendirildiğine yönelik
elde edilen veriler tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Öğrencilerin Kaynakça Konusunda Bilgilendirilme Durumu, Bilgilendirilen Ders, Verilen Bilgi
Katılımcılar
Sınıf Düzeyleri
Ö1-7
Ö2-8
Ö3-8
Ö5-8
Ö7-8
Ö8-8
Ö9-7
Ö4-8
Ö6-8
Ö10-7
Ö11-7
Ö12-8
Ö13-8

ve

Bilgilendirilme Durumları
“Hayır.”
“Verilmedi.”
“Hayır.”
“Verilmedi.”
“Hatırladığım kadarıyla hayır.”
“Verilmedi.”
“Hayır.”
“Verildi.”
“Verildi.”
“Evet verildi.”
“Verildi.”
“Verildi.”
“Evet verildi.”

Bilginin Verildiği Ders

Verilen Bilgi

İnkılap Tarihi.
Teknoloji ve Tasarım
Sosyal Bilgiler
Sosyal Bilgiler
İnkılap
Tarihi
ve
Teknoloji ve Tasarım.
İnkılap Tarihi.

Kaynakça Yazımı
Kaynakça Kullanımının Gerekliliği
Kaynakça Yazımı
Kaynakça Yazımı
Kaynakça Kullanımının Gerekliliği
Kaynakça Kullanımının Gerekliliği

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde görüşmeye katılan ortaokul öğrencilerinin kaynakça kullanımı noktasında
altısının bilgilendirildiği, yedisinin bilgilendirilmediği anlaşılmıştır. Kaynakça hakkında öğrencilere verilen
bilgi; proje, performans ve araştırma ödevlerini hazırlamada kaynakçanın kullanımı gerekliliği ve kaynakçanın
nasıl yazılacağı noktasında olduğu görülmüştür. Yedinci sınıflarda, kaynakça kullanımı ile bilginin sosyal
bilgiler dersinde, 8. sınıflarda ise Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Teknoloji Tasarım
dersinde verildiği ifade edilmiştir. Bu derslerde kaynakça kullanımı hakkında bilgi verilmeye çalışılsa da doğru
bir kaynakça kullanımının nasıl olması gerektiği yönünde yeterli bilgi verilmemiştir. Öğrencilerin, proje,
performans ve araştırma ödevlerini hazırlarken daha çok internet üzerinden bilgiye ulaştıkları tespit edilmiştir.
Kaynakça bölümünde de internet yazıp karşısına iki nokta koyup bilginin alındığı sitenin adını yazdıkları
görülmüştür. Bilginin alındığı internet sitesinin isminin yazılmasının öğretmenler tarafından yeterli
karşılandığı, internet üzerinden alınan bir bilginin kaynakçasında tarih ve saat kullanımı noktasında bilgi
verilmediği ifade edilmiştir. Bu yargıyı destekleyen bazı öğrencilere ait ifadeler şu şekildedir: Ö4: “Verildi.
İnkılap tarihi dersinde. Sadece internet yazıp bırakmayacağız adresini yazacağız. Mesela vikipedi yazacağız
onu öyle bırakmayacağız. Konusunu da yazacağız. Sitenin adı yazılacak denildi. Tarih ve saat kullanımı
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noktasında bir şey söylenmedi.” Ö11: “Verildi. Sosyal bilgilerde verildi. Kaynakçanın nasıl yazılacağı
söylendi.”
3.2. Öğrencilerin Proje, Performans ve Araştırma Ödevlerinde Kaynakça Kullanım Durumu
Tablo 3. Öğrencilerin Kaynakça Kullanım Durumu
Frekans

Kaynakça Kullanım Durumu
Evet
Hayır
13
0

Tablo 3’te yer alan verilere göre, görüşmeye katılan öğrencilerin tamamının çalışmalarında kaynakça
kullandığı belirlenmiştir.
3.3.Öğrencilerin Proje, Performans ve Araştırma Ödevlerinde Kaynakça Kullanım Nedenleri ve Önemi
Tablo 4. Kaynakça Kullanım Nedenleri
S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

İfadeler
Bilgi hırsızlığını önlemek
Bilginin güvenirliğini sağlamak
Başkasının Bilgisini Kullanmak
Başkasının Emeğine Saygı Duymak
Öğretmenlerin kaynakça kullanımına not vermesi
Araştırma etiğine uygunluk
Öğretmenin kaynakça kullanımı noktasında bilgi vermesi
Başkalarının çalışmadan faydalanması
Ödevin yönergesinde yer alması
Ödevin eksiksiz yapılması

f
6
5
3
3
1
1
1
1
1
1

Tablo 4’te yer alan veriler incelendiğinde, proje, performans ve araştırma ödevlerinde kaynakça kullanım
nedenleri olarak; bilgi hırsızlığını önlemek, bilginin güvenirliğini sağlamak, başkasının bilgisini kullanmış
olmak, başkasının emeğine saygı duymak öğrenciler tarafından sıklıkla vurgulanmıştır. Ayrıca bunun yanı sıra
kaynakça kullanıldığı zaman ödevin eksiksiz yapıldığı, ödev yönergesinde kaynakça kullanımının yer aldığı,
belirtilen kaynakçadan başkalarının da faydalanması en az ifade edilen nedenler arasında yer almıştır.
Tablo 5. Proje, Performans ve Araştırma Ödevlerinde Kaynakçanın Önemi
S.N.
1
2
3
4
5

İfadeler
Öğretmene bilginin güvenirliğini göstermesi bakımından
Başkasının Emeğine Duyulan Saygının İfadesi
Araştırma yapıldığının kanıtını göstermesi bakımından
Bilginin doğruluğunu göstermesi bakımından
Öğrencilerin çalışmanın kaynakçasını kullanması

f
5
5
4
2
1

Tablo 5’te yer alan veriler incelendiğinde öğrenci görüşlerine göre, kaynakça kullanımının öğretmene bilginin
güvenirliğini göstermesi, başkasının emeğine duyulan saygının ifadesi, araştırma yapıldığının kanıtını
göstermesi bakımından önemli olduğu sıklıkla vurgulanmıştır.
Öğrencilerin kaynakça yazımını nasıl yaptıklarına ait veriler tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6. Öğrencilere Göre Doğru Kaynakça Kullanımı
Katılımcı
Ö1-7
Ö2-8
Ö3-8
Ö4-8
Ö5-8
Ö6-8
Ö7-8
Ö8-8
Ö9-7
Ö11-7
Ö12-8
Ö13-8

İfadeler
Kaynakça: İnternet ve sitenin adı
“Kaynakçanın doğru yazım şekillerini öğrenmedim.”
Site ismi ve ödevin konusu
Site ismi ve ödevin konusu
Sitenin açık adresini yani urrr untomundaki adresini, kitabın adı: sayfa sayısı: yazarın
adı
Sitenin adresi
İnternet
Sitenin adresi
Sitenin adresi ve bilginin kime ait olduğu
İnternet
Sitenin adresi, yayın evi ve kitabın yazarının ismi
Kitabın adını, sayfasını, sitenin adresi

Tablo 6’da yer alan veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerin doğru kaynakça yazım kuralı olarak, eğer bilgi
internetten alındıysa sitenin ismini yazmanın yeterli olduğu anlayışının yerleştiği belirlenmiştir.
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3.4. Proje, Performans ve Araştırma Ödevlerini Hazırlamada Etik (Ahlak)
Öğrencilerin proje, performans ve araştırma ödevlerini hazırlarken dikkat ettikleri etik ilkelere ait veriler tablo
7’de sunulmuştur.
Tablo 7. Etik ilkeler
S.N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

İlkeler
Kaynakça kullanımı
Sentezleme Yapma, bilgiyi doğrudan aktarmama
Alıntı yapıldığını göstermek
Özen
Temizlik
Sorumluluk
Plan
Birden Çok Kaynakça Kullanımı
Kullanılan Dilin Etik Olması
Hazırlayana ait bilgi ve örüşlerin ödevde belirtilmesi
Bilginin doğruluğu

f
6
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Tablo 7’de yer alan veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerin araştırma ödevi hazırlama sürecinde dikkat
ettikleri etik ilkeler, özellikle kaynakça kullanımı, bilginin bilimsel süreç becerilerinden geçerek aktarılması,
yapılan alıntıyı göstermek olarak görülmüştür.
3.5. Öğrencilerin Hazırlamış Oldukları Ödevlerdeki Kaynakça Kullanım Durumu
Tablo 8. Hazırlanmış Olan Proje, Performans ve Araştırma Ödevlerinde Kaynakça Kullanım Durumu
f


Kaynakça Kullanılmış
7.sınıf
8.sınıf
0
4
4

Kaynakça Yok
7.sınıf
8.sınıf
24
0
24

Doğru Kaynakça Kullanılmış
7.sınıf
8.sınıf
0
0
0

Tablo 8’de yer alan veriler değerlendirildiğinde, beş farklı dersteki 28 ödevin 4 tanesinde kaynakça kullanıldığı
fakat doğru bir kaynakça yazımı olmadığı, geriye kalan 24 ödevde kaynakça kullanılmadığı görülmüştür.
Ayrıca 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Proje Ödevi, 8. Sınıf Matematik Proje Ödevi, 7.sınıf Matematik Dersi
Proje Ödevi, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Proje Ödevi yönergeleri öğrencilerden izin alınarak temin edilmiştir.
Yapılan incelemede proje ödevlerine ait yönergelerin hiç birinde kaynakça kullanımı ile ilgili bilgiye yer
verilmediği gözlenmiştir.
4.SONUÇ VE TARTIŞMA
Ortaokul öğrencileri, proje ve performans ödevlerinde her hangi bir konu hakkında araştırma yapıp, ulaştıkları
bilgileri poster ya da dosya olarak öğretmenlerine sunmaktadırlar. Araştırma sürecinde öğrencilerin ihmal ettiği
ilkelerden biri kaynakça kullanımıdır. Öğrenciler daha çok internet üzerinden bilgiye ulaşmakta, ulaşılan bilgi
üzerinde düşünmeden, analiz, sentez ve değerlendirme yapmadan doğrudan ulaştıkları bilgiyi sunumlarında
kendi bilgileriymiş gibi kullanmaktadırlar. Bu şekilde öğrenciler farkında olmadan bilimsel araştırma etiğine
uygun olmayacak şekilde eylemde bulunmakta ve bilgi hırsızlığına giden bir durum ortaya çıkmaktadır.
Araştırmanın verilerinden elde edilen sonuca göre; görüşmeye katılan 13 ortaokul öğrencisinin altısına
kaynakça yazımı, kaynakçanın kullanımı gerekliliği konusunda bilgi verildiği, yedi öğrenciye ise kaynakça
hakkında bilgi verilmediği ortaya çıkmıştır. Kaynakça yazımı ve kaynakça kullanımının gerekliliği konusunda,
öğretmenlerin sosyal bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Teknoloji ve Tasarım
derslerinde öğrencilere bilgi verdiği, öğrencilerin hemen hemen istediği her dersten proje alıp, ödev
hazırlamasına rağmen diğer derslerde kaynakça konusunda bilgi verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun
yanında ortaokulda okutulan dört farklı derse ait proje ödevi hazırlama yönergesinde de kaynakça kullanımı ile
ilgili hiçbir bilgiye rastlanmadığı ortaya çıkmıştır.
Öğrencilere, çalışmalarında kaynakça kullanım durumları sorulduğunda tamamı, çalışmalarında kaynakçaya
yer verdiklerini sözlü olarak ifade etmişlerdir. Görüşmeye katılan öğrencilerin hazırlamış olduğu çalışmalar
dahil olmak üzere toplamda 28 farklı proje, performans ve araştırma ödevlerine bakıldığında sadece
araştıramaya dahil olan 13 öğrencide, 4 öğrencinin kaynakça kullandığı, bu öğrencilerin de doğru kaynakça
kullanımını noktasında yeterli bilgilerinin olmadığı, 9 öğrencinin ise çalışmalarında kaynakça kullandığını
sözlü olarak ifade etmesine rağmen, ödevlerinde kaynakça kullanımına yer vermediği sonucu ortaya çıkmıştır.
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Araştırmanın bulgularından elde edilen bir başka sonuca göre, proje, performans ve araştırma ödevlerinde
kaynakça kullanımı, özellikle bilgi hırsızlığını önlemek, bilginin güvenirliğini sağlamak, başkasının bilgisi
olduğunu göstermek, başkasının emeğine saygı duymak, araştırma etiğine uygunluğunu göstermek ve ödev
yönergesinde kaynakça kullanımı yer aldığı için gerekli görülmüştür. Öğrencilerin kaynakça kullanımının
gerekliliği noktasında bilgilerinin olmasına rağmen çalışmalarında bu etik ilkeleri göz ardı etmeleri ise önemli
bir sonuçtur.
Kaynakça kullanımı öğrenciler açısından, ödevi teslim edecekleri öğretmene bilginin güvenirliğini, araştırma
yapıldığının kanıtını göstermesi bakımında önemli görülmektedir. Öğrencilerin doğru kaynakça kullanımı
noktasında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Öğrenciler, ödevlerin hazırlanmasında
bilimsel araştırma etiği ilkeleri olarak, kaynakça kullanımına, sentezleme aşamasının gerekliliğine dikkat
etmektedirler.
Sonuç olarak, ortaokul öğrencilerinin proje, performans ve araştırma ödevlerini hazırlama sürecinde bilimsel
araştırmada etik ilkelerin farkında oldukları fakat uygulama düzeyinde, bu farkındalık durumunu
yansıtamadıkları ortaya çıkmıştır. Musgrove (1978) etik eğitiminin okullardaki organizasyonlarda ve sosyal
yaşantılarda etkili ve gerekli olduğunu vurgulamaktadır.
Öğrencilerin alacağı önemli sorumluluklarda okullarda etik eğitimi göz ardı edilemez. Bu nedenle okullarda
farklı derslerde ve farklı kaynaklardan etik konusu etkili olarak öğrencilere kazandırılmalıdır. Bunun için
öğretmenlerin en önemli rollerinden birisi öğrencilerinin etik olma becerisini kazanmalarını sağlamaktır
(Dewey, 1916; Fraenkel, 1977; Kohlberg, 1984).
5.ÖNERİLER








Bilimsel araştırma etiği konusunda hem öğrencilere hem öğretmenlere seminer verilmelidir.
Kaynakça kullanımının önemi ve gerekliliği konusunda öğrencilere seminer düzenlenmelidir.
Proje ödevi hazırlama yönergesinde kaynakça kullanımına yer verilmelidir.
Öğrencilerin araştırma becerisinin doğru gelişimi için, öğretmenler tarafından etkinlikler yapılmalıdır.
Öğretmenler öğrencilerin proje, performans ve araştırma ödevlerini değerlendirirken, daha dikkatli
olmalı ve puanlama anahtarını bire bir uygulamalıdırlar.
Her dönem başında, proje ödevleri dağıtılırken öğrencilere doğru kaynakça kullanımı hatırlatılmalıdır.
Kaynakça göstermeden bir başkasının emeğini kullanmanın etik olmadığı öğretmenler tarafından
öğrencilere kazandırılmalıdır.
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VEFA DEĞERİ: ÖĞRENCİLER NE SÖYLEDİ?
VALUE OF THE LOYALTY: WHAT DID STUDENTS SAY?
Sabri SİDEKLİ1, Yıldıray AYDIN2, Sevgi ÇAKIR3
Öz
Çalışma hayatı, milli ve manevi kültürden uzaklaşma değerlerin kaybolmasına ve yeni nesle bu değerlerin
aktarılamamasına neden olmaktadır. Kaybolmaya yüz tutmuş bu değerler içerisinde önemli olan, insan ilişkilerinin temelini
ve sürekliliğini oluşturan vefa değeridir. Sosyal yaşamın da etkisiyle bireyler vefa duygularını kaybetmeye başlamışlardır.
Yapılan iyiliğin unutulmaması, iyiliği yapan kişiye karşı duyulan bağlılık, sevgi ve muhabbet vefa değerini
tanımlamaktadır. Vefa değeri Türk toplumunun temel değerlerinden biridir. Toplum kendine ait olan temel değerleri
nesillerine aktarmalıdır. Bu sayede toplum kendi benliğini ve bir millete ait olma yönünü koruyabilir. Bu nedenle
araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin vefa değeri hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel yöntem ile
yapılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 2013-2014 eğitim öğretim yılı
ikinci döneminde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir merkez ortaokulunda gerçekleştirilmiştir. Verilerin
çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin vefa değeri hakkında yeterli düzeyde
bilgi ve farkındalığa sahip olmadıkları görülmüştür. Araştırma sonucu doğrultusunda vefa değerinin farklı yöntem ve
tekniklerle öğrencilere kazandırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Sözcükler: Değer, vefa, ortaokul
Abstract
Working life results in being away from national culture and not being able to transfer these values correctly to next
generations. One of the most important values is loyalty. Through social life, people gradually have been starting to lose
this value. Loyalty is the quality of remaining faithful to your friends, principles, country etc. This value is important
underlying factor of Turkish society. The society should transfer this value to the next generations. By means of this, the
society can protect itself from losing its structure and culture. This research aimed to investigate middle school students`
views loyalty. This research used interviews to collect the data. This research took place 2013-2014 school year at public
middle school in Turkey`s Mugla province. Descriptive analysis was used. The research findings confirmed that the
students have not enough knowledge about loyalty value. We imply that this value should be taught through a variety of
different techniques and methods.
Keywords: Value, loyalty, middle school

1.GİRİŞ
Topluma ait değerlerin sürekliliği, değerlerin eğitim yoluyla yeni nesillere aktarılmasıyla olmaktadır. Topluma
ait değerler insan ilişkileri üzerine kuruludur. Son zamanlarda insan ilişkileri ise, daha çok çıkar üzerine
kurulmaya başlanmaktadır. Hatır gönül ilişkisi etkisini kaybetmektedir. Bu şekilde maddi menfaat ön plana
çıkınca manevi değerler araka plana itilmektedir. Manevi değerlerden biri olan ve insan ilişkilerinin temelini
oluşturan vefa değeri, değer olma özelliğini kaybetmektedir. Eğitim yetiştirmek istediği kişilerin en iyi donanıma
sahip olmasını istemenin yanında bireylerin en iyi karaktere ve bilince de sahip olmasını ister. Ayrıca eğitim
dünyanın her yerinde, kişilerin içinde doğup büyüdükleri toplumun değer yargılarını benimsemelerini de ister
(Ulusoy ve Dilmaç, 2012: 1). Türk milli eğitim politikalarında da hedef; toplumun ihtiyacı olan bilinçli, kültürlü,
değerlerine sahip çıkan, koruyan, yaşatan, geliştiren bireyler yetiştirmek olarak ifade edilmiştir (Ulusoy, 2007).
Bu nedenle vefa değerinin yaşatılması, geliştirilmesi ve korunması görevi de başta ailelere sonra öğretmenlere
aittir.
Değer, insanı insan yapan özelliklere sahip olan ve insanı diğer canlılardan ayıran temel özellikleri içinde
barındıran ve insanların davranışlarına yön veren inançlar bütünüdür (Ulusoy ve Dilmaç, 2012: 16). İnsanların
birbirlerine sevgi bağı ile bağlanabilmeleri, yapılan iyiliklerin, güzelliklerin hatırlanılması, iyiliğin sahibine
duyulan sevgi, muhabbet vefa değerinin bir göstergesidir. Vefa, “sevgiyi sürdürme, sevgi, dostluk bağlılığı”dır
(TDK, 2014). Vefa değerini Cürcani (1988), fertler arası verilen sözlerin muhafazası olarak tanımlamaktadır.
Ayrıca vefa kelimesinin bir anlamını da sadakattir (Kazan, 2013: 61).

1
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Her toplum öğrencilere kazandırması gereken evrensel değerlerin yanında kendine özgü değerleri de
kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitim yoluyla öğrencilere kazandırılması amaçlanan değerlerin öğretiminin
etkili olarak yapıldığı yer de okuldur. Öğrenciler aile içi değerleri kazanmaya başladıktan sonra okulda eksik
kalan değerleri ve Türk toplumuna mâl edilmiş değerleri de kazanmak durumundadırlar. Değerler eğitimi
etkinlikleri de bu sayede önem kazanmaktadır. Değerler eğitiminin hedefi, kendini tanımlama, kendini anlama ve
kendini tamamlama gibi pratiksel süreçlerden geçirdiği insanın yetilerini en üst düzeye ulaştıracak “iyi hayat
yaşamasını” sağlamaktır (Kale, 2004: 319). İyi hayat yaşamanın bir koşulu da insan ilişkilerinin sağlıklı, güvenli
ve huzur içinde olmasıdır. Bunun da yolu vefa değerinin yaşatılmasından geçmektedir. Değerlerin yaşatılması,
unutulan değerlerin tekrardan gün yüzüne çıkması için günümüzde okullarda değerler eğitimi etkinlikleri
yapılmaktadır. Değerler eğitimi kapsamında öğrencilere kazandırılmak istenilen değerlerden biri de vefa
değeridir. Öğrencilerin vefa değeri hakkında ne düşündükleri, bu değerin kazandırılması noktasında önemli bir
ayrıntıdır. Bu yüzden ortaokul öğrencilerinin vefa değeri üzerine görüşleri bu araştırmanın problem cümlesini
oluşturmuştur.
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin vefa değeri hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Bu amaç
doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır.
1. Ortaokul öğrencilerinin;
1.1. Vefa değeri ile ilgili farkındalık durumu nedir?
1.2. Vefa değerinin öğretimi ile ilgili görüşleri nelerdir?
2.YÖNTEM
Araştırmanın amacı doğrultusunda araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması yöntemiyle
desenlenmiştir. Araştırmada durum çalışması yönteminin kullanılmasının nedeni durum çalışması güncel bir
olguyu kendi gerçek yaşam çevresi içinde araştıran bir yöntem olmasıdır (Yin, 2003).
Çalışma Grubu
Araştırma 2013-2014 Eğitim öğretim yılı bahar döneminde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir merkez
ortaokulunda yapılmıştır. Araştırmaya ortaokul 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören 91 öğrenci katılmıştır.
Veri Toplama Aracı ve Analizi
Araştırmada tam yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu görüşme formunun hazırlanma aşamasında
ilgili literatür taraması yapılmış ve maddelerin ham hali oluşturulduktan sonra alan uzmanı görüşü alınarak son
hali verilmiştir. Alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda görüşme formu açık uçlu tam yapılandırılmış 5
madde halinde oluşturulmuştur.
Görüşme formundaki maddelerin ders öğretmenleri ve araştırmacıların birlikte bulunduğu ortamda öğrencilerin
cevaplandırması istenmiştir. Görüşme formundan elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir.
Betimsel analizin güvenirliğinin sağlanması için üç alan uzmanı verileri değerlendirmiştir. Verilerin analizinde
frekans (f) ve yüzde (%) kullanılmıştır.
3.BULGU VE YORUMLAR
1.Alt Probleme Ait Bulgular
Öğrencilerin “Size göre “vefa” ne demektir?” sorusuna verdikleri cevaplar tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Öğrencilerin Vefa Tanımı
S.N.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17

İfadeler
Bilmiyorum.
Duymuştum ama bilmiyorum.
Bilmiyorum. Çünkü hiç duymadım.
Saygı, yardımseverlik, dürüstlük, hoşgörü, mutluluk,
iyilik, merhamet, sevgi, duyarlı
Affetmek
Fedakâr olmaktır.
Bize yapılan iyilikleri unutmamaktır.
Kırgınlık üzüntü
Karşındaki kişiyi iyi tanıyabilmektir.
Rahat olmak
Sorumluluk
Vatan sevgisi olabilir.
Her şey demektir.
Yürekli, faydalı, bağlı, hayırlı olmaktır.
Hayattaki her zorluğa her acıya katlanabilmektir.
Bağışlama, acıma, duygusallık, alçak gönüllüktür.
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f
20
12
7
36

%
21,97
13,18
7,69
39,56

2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,19
2,19
3,29
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
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Tablo 1’de yer alan veriler incelendiğinde, vefa değerini tanımlarken öğrencilerin 39,56’sının daha çok “saygı,
yardımseverlik, dürüstlük, hoşgörü, mutluluk, iyilik, merhamet, sevgi, duyarlı” kavramlarına vurgu yaptığı
görülmektedir. Bunun yanında daha az sıklıkla vurgulanan ve öğrencilerin % 3,29’unun vefa değeri tanımı,
yapılan iyilikleri unutmamak olarak görüşler arasında yer almıştır. Ayrıca öğrencilerin %42,85’nin vefa değeri
tanımı hakkında yorum yapmadıkları, cevap olarak görüşme formuna % 21,97’sinin “Bilmiyorum.”, % 13,18’nin
“Duymuştum ama bilmiyorum.”, % 7,69’nun ise “Bilmiyorum. Çünkü hiç duymadım.” görüşlerini yazdığı
anlaşılmaktadır. Bu yargıyı destekleyen öğrencilere ait bazı ifadeler şu şekildedir: Ö18 “Bana göre vefa
İnsanların birbirine veya bir insanın vatanına, çevresine karşı duymuş olduğu sorumluluk duygusudur. En
önemlisi sevgidir, verdiği önemdir.”Ö32 “Bence vefa affetmektir. Ya da bir arkadaş uğruna her şey yapmaktır.
(Gözünü bile kırpmadan.) Ö74 “Hiç duymadığım bir kelime yeni gördüm, tahminimce saygı anlamına geliyor.”
Ö55 “Vefa, bize yapılan iyilikleri unutmamaktır. Bizim için en değerli kişinin, onunla ayrıldıktan sonra değerini
hala bilmektir, onu her gün başka sevmektir. Vefa, size çaba harcayanı unutmamaktır.” Ö58 “Birinin üzerinde
emeği geçmiş, ona karşı bir iyilikte bulunmuş. Daha sonra onun yaptığı iyilikleri unutmayıp, ona yaptıkları için
teşekkür eden kişi vefalıdır.” Ö65 “Bilmiyorum. Demek ki panoda vefanın anlamını yazabilirsiniz.” Ö66 “Gel
benim vefası eksik yârim diye bir şarkı vardı. Sevgi olabilir.”
2.Alt Probleme Ait Bulgular
Öğrenci görüşlerine göre vefa değerine sahip olan öğrencilerin taşıdığı özellikler tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Vefa Değerine Sahip Bir Öğrencinin Taşıması Gereken Özellikler
S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

İfadeler
Bilmiyorum.
Saygılı, terbiyeli olmak.
Hoşgörülü olmak.
Dürüst olmak.
İyilik yapmak, iyi biri olmak.
Duyarlı olmak.
Sevgili olmak.
Yardımsever olmak.
Okulda sorumluluklarını bilmek.
Her zaman iyi tarafı görebilmek.
Kibar, sevecen olmak.
Bağışlayıcı olmaktır.
Problem çözebilmelidir.
Yok.
Arkadaşlarının hatırını sormak.
Unutmamaktır.

f
31
31
13
12
11
11
7
6
6
3
3
2
2
1
1
1

%
34,06
34,06
14,28
13,18
12,08
12,08
7,69
6,59
6,59
3,29
3,29
2,19
2,19
1,09
1,09
1,09

Tablo 2’de yer alan bulgular değerlendirildiğinde, araştırmanın alt amaçlarından biri olan vefalı bir öğrencinin
özelliklerinin belirlenmesinin amaçlandığı tam yapılandırılmış soruya öğrencilerin % 34,06’sının “Bilmiyorum.”
diyerek soruyu cevaplandırmadıkları anlaşılmaktadır.
En çok tekrar eden kavramın saygı olduğu, bunun
yanında hoşgörü, dürüstlük, iyilik, duyarlılık, sevgi, yardımseverlik, sorumluluk kavramlarının da sıklıkla
öğrenci görüşleri arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca öğrenci görüşleri arasında vefalı bir öğrencinin
özelliği olarak unutmamak, hatır sormak, problem çözebilmek, bağışlayıcı olmak, kibar, sevecen olmak, okulda
sorumluluklarını bilmek ifadeleri daha az sıklıkla vurgulanan görüşler arasında yer almıştır. Bu yargıları
destekleyen öğrencilere ait bazı ifadeler şu şekildedir: Ö7 “Her zaman işin iyi tarafından bakıp mutlu olmak, her
konuda dürüst olmak.” Ö22 “Vatanına bayrağına sahip çıkmalı. Karşısındakine saygılı olmalı. Empati kurmayı
bilmeli.” Ö55 “Vefalı bir öğrenci, kendisine değer veren bir ilkokul öğretmenini unutmadan, her zaman tekrar
tekrar sevmeli, onu unutmamalıdır.”Ö61 “Saygılı, iyi kalpli, içinde acıma duygusu olan, vicdanlı olur diye
düşünüyorum.”
3.Alt Probleme Ait Bulgular
Öğrenci görüşlerine göre “Kime/kimlere ya da nelere karşı vefalısınızdır?” sorusuna verilen cevaplar tablo 3’te
sunulmuştur.
Tablo 3. Kime/kimlere ya da nelere karşı vefalısınız sorusuna verilen cevaplar
S.N.
1
2
3
4
5
6

İfadeler
Aileme
Arkadaşlarına
Bilmiyorum.
Doğadaki bütün canlılara
Öğretmenlerime
Büyüklere
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f
29
26
26
14
13
11

%
31,86
28,57
28,57
15,38
14,28
12,08
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Küçüklere
Yardıma muhtaç olanlara
Saygılı Kişilere
Akrabalarıma.
Yaşlılara
İyi olanlara
Hayvanlara
Dostlarıma
Hiç duymadım.
Vatanıma
Dürüst olana.
Vefalı olan herkese.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

7
7
4
4
4
4
4
2
2
1
1
1

7,69
7,69
4,39
4,39
4,39
4,39
4,39
2,19
2,19
1,09
1,09
1,09

Tablo 3’te yer alan verilere göre öğrencilerin özellikle ailelerine karşı vefalı, ailesinden sonra da arkadaşlarına,
doğadaki bütün canlılara, öğretmenlerine, büyüklerine, küçüklerine, yardıma muhtaç olanlara karşı bir vefa
duygusu içinde oldukları sıklıkla vurgulanmaktadır. Ayrıca öğrenci görüşleri arasında en az bahsedilen ve vefa
duyulanlar olarak; vefalı, dürüst olana, vatana, dostlarına şeklinde yer almıştır. Öğrencilerin % 28,57’sinin kime
ya da kimlere karşı vefalı olunacağını bilmediği anlaşılmaktadır. Bu ifadeleri destekleyen öğrencilere ait bazı
ifadeler şu şekildedir: Ö6 “Doğadaki bütün canlılara vefalıyımdır.” Ö55 “İsteyen kişi belirli kişilere değil,
herkese vefalı davranılmalıdır. Mesela yoldan geçen bir kişi bile sizin için bir şey yapabilmişse ya da yapmaya
çalışmışsa ona bile vefalı davranabilir.”Ö77 “Anlamını bilmediğim için cevap veremiyorum.”
4.Alt Probleme Ait Bulgular
Öğrenci görüşlerine göre vefanın insan ilişkilerinde önem durumu tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4. İnsan ilişkilerinde vefanın durumu
İnsan ilişkilerinde vefa
Sınıf
7
8

Önemlidir.
f
27
42

%
69,23
80,76

Sınıf
7

Sınıf
7
8

Önemsizdir.
f
%
1
22,56
Boş
f
2
1

Sınıf
7
8

Bilmiyorum.
f
9
9

%
23,07
15,38

%
5,12
1,92

Tablo 4’te yer alan bulgular değerlendirildiğinde, insan ilişkilerinde vefa kavramının önemi hakkında 7. Sınıf
öğrencilerinin % 69,23’ü, 8. Sınıf öğrencilerinin % 80,76’sı önemlidir tercihinde bulunmuş, toplamda ise
araştırmaya katılan öğrencilerin tamamının % 75,82’ si ise insan ilişkilerinde vefa değerinin önemli bir yere
sahip olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca vefa değerinin insan ilişkilerinde önem ya da önemsizlik durumu
hakkında öğrencilerin %19,78’ inin bilgi sahibi olmadıkları, % 3,29’ nun da bu durum hakkında hiçbir şey
belirtmedikleri ve 7. sınıf öğrencilerinden sadece 1 tanesinin insan ilişkilerinde vefa değerinin önemsiz olduğunu
bu durumun gerekçesini de “İnsan ilişkileri vefa üzerine olmamalı.” şeklinde ifade ettiği görülmektedir.
İnsan ilişkilerinde vefa değerinin önemli olduğunu belirten fakat bu önemin gerekçesini açıklamayan öğrenci
sayısı 7. sınıflarda 3, 8. sınıflarda ise 9’dur.
Araştırmaya dâhil olan öğrencilerin insan ilişkilerinde vefa değerinin önem ya da önemsizlik durumu hakkında
tercihleri alındıktan sonra bu tercihlerinin gerekçesi sorulmuş ve bu gerekçeler tablo 4.1’de sunulmuştur.
Tablo 4.1. “Önemlidir.” Tercihinin gerekçeleri
S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

İfadeler
Vefalı insan saygılı davranır.
İnsanlar arasında sevgi ve saygı var olur, bir sevgi örneğidir.
Dostluk üzerine kurulan insan ilişkileri vefa üzerine
kuruludur.
Vefa iyi bir şeydir.
Yardım
Vefalı insan sevilir ve sayılır.
Anlayışlı olur.
Duyarlı olur.
İnsan ilişkilerini daha kalıcı hale getirir.
Vefa herkesi mutlu eder.
Vefa iyilik yapmaktır.
Kırıcı davranmaz.
Hayatımızın bir parçası.
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f
11
9
8

%
12,08
9,89
8,79

6
6
4
4
3
2
2
1
1
1

6,59
6,59
4,39
4,39
3,29
2,19
2,19
1,09
1,09
1,09
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İyi kişilerde olan bir özelliktir.
Vefa vefayı getirir.
Barış
Bu da bir özellik, insanoğlunda bulunmalı.

14
15
16
17

1
1
1
1

1,09
1,09
1,09
1,09

Tablo 4.1’inde yer alan verilere göre, insan ilişkilerinde vefa değerinin önemli olduğunu vurgulayan öğrencilerin
gerekçesi özellikle vefalı bir bireyin saygı değerine sahip olduğu üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Bunun yanı
sıra vefa değerinin önemi üzerine öğrencilerin görüşleri arasında sıklıkla vefanın insanlar arasında sevgi bağını
güçlendirdiği, vefanın bir sevgi örneği olduğu da vurgulanmaktadır. Yine dostluk üzerine kurulan insan
ilişkilerinin de vefa üzerine kurulu olduğu da öğrenci görüşleri arasında önemli olarak görülmektedir. Ayrıca
vefa değerinin insan ilişkilerinde önemli olduğunu savunan öğrenciler, bu durumu en az sıklıkla bahsederek,
vefanın bir özellik olarak insanoğlunda bulunması gerektiği, vefanın barış ortamını sağladığı, vefalı olmanın
vefayı yaygınlaştırdığı, iyi kişilerde olan bir özellik olduğu, hayatımızın bir parçası olduğu için önemli olarak
gördükleri anlaşılmaktadır. Bu yargıları destekleyen öğrencilere ait bazı ifadeler şu şekildedir: Ö58 “Toplumda
herkesin bir birinin değerini anlaması için önemlidir.” Ö68 “Güzel bir şey olmasa burada bu kadar sorusu
olmazdı.” Ö74 “İnsan ilişkilerinde saygı yoksa düzenli bir ilişki olmaz, olamaz. İnsanlar birbirlerine karşı saygılı
olmaz, hoşgörü de olmaz. Hiçbir şey olmaz.”
5.Alt Probleme Ait Bulgular
Son soru olarak öğrencilere “Vefa değeri nasıl öğrenilir?” sorusu sorulmuş öğrencilerden alınan cevaplar tablo
5’de sunulmuştur.
Tablo 5. Vefa değerinin öğrenilmesi
S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

İfadeler
Bilmiyorum
Gerçek bir olay, yaşayarak
İçten gelir öğrenilmez
Aile
Başkasından etkilenme
Sevmek, sevgi
Yardımlaşma
Öğretmen
Saygıyı öğrenmek
Sürekli bir iletişim
Bir iyiliği görmek
Büyükler
Dostluk
Üzüntü yaşamak
Eğitim ve terbiye
Okul ve çevre
Karşılıklı vefa
Dürüstlük
Sorumluluk
Empati
Boş

f
33
8
8
7
6
6
6
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
36,26
8,79
8,79
7,69
6,59
6,59
6,59
5,49
3,29
2,19
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09

Tablo 5’de yer alan veriler incelendiğinde, vefa değerinin nasıl öğrenileceği noktasında öğrenci görüşlerinin
sıklıkla yaparak yaşayarak öğrenme modeli üzerinde durduğu, öğrencilerin vefa değerini aile tarafından
kazanabileceği, vefalı insanların vefalı davranışlarından etkilenerek öğrenilebileceği, insanda sevme duygusunun
hâkim olması ile sevgi duyularak, insanlar arasında beklentisiz yardımlaşmanın gerçekleşmesi ve öğretmenlerin
etkisi ile öğrenilebileceği yine sıklıkla bahsedilen öğrenci görüşleri arasında yer almıştır. Ayrıca vefa değerinin
nasıl öğrenilebileceğini belirten öğrencilerin görüşleri arasında en az bahsedilenler olarak empati yoluyla
öğrenme, sorumluluk bilincini kazanarak öğrenme, dürüstlük değerine sahip olarak öğrenme modelleri yer
almıştır. Her soruya verilen cevaplarda olduğu gibi bu soruya da öğrencilerin % 36,26’sının “Bilmiyorum.”
Cevabını verdiği görülmektedir. Bu ifadeleri destekleyen bazı ifadeler şu şekildedir: Ö18 “Vefa duygusu bence
bir insanın çevreden, okuldan, vatanından aldığı sonuçlar karşısında oluşur.” Ö55 “Vefa, bizim içimizdeki sevgi
ile öğrenilir.” Ö63 “Bence her değerin ailede öğrenildiği gibi, vefa da anneden babadan öğrenilir...” Ö87
“Aslında bu öğrenilmez, yaşanır. Ne de olsa bu Allah vergisidir.”
4.SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
4.1.Sonuç ve Tartışma
Eğitim, yaşamın düzeni ve devamı için her zaman var olmuştur ve var olacaktır. Yaşamın düzeni, yaşamı işleten
insanların ilişkilerinin niteliğine bağlıdır. İnsan ilişkileri temelde dostluk, sevgi üzerine kuruludur. İnsanların
birbirlerini sevgi ile anıp, birbirlerine dostluk bağları ile bağlanması vefa değeri ile olmaktadır. Vefa değeri Türk
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toplumuna ait bir değerdir. Vefa’nın korunması, yaşatılması eğitim yolu ile olacaktır. Türk Milli Eğitim
sisteminin hedefleri arasında değerler eğitimi de yer aldığı için okulların fonksiyonu bu süreçte daha fazla etkili
olacaktır.
İnsanların çoğunluğu tarafından kabul edilen bu değerlerin aktarılma sürecindeki farklılıklar nedeniyle, yetişen
neslin yeterince değerleri özümsemediği de gözlenmektedir (Akbaba, 2008). Bu nedenle belirli değerlerin
bireylere aktarımında, eğitim sistemine önemli görevler düşmektedir. Değerler eğitiminin okullarda ve eğitim
sisteminde önemle vurgulanması gerekmektedir. Çünkü okulun atmosferi, öğretmenlerin disiplin anlayışı ve
beklentileri gibi yapılar, değer öğretmekte veya öğrencilerin değer gelişimine katkıda bulunmaktadır (Akbaş,
2004).
Ortaokul öğrencilerinin vefa değeri hakkındaki görüşlerinin belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmanın sonucuna
göre; vefa değeri hakkında öğrencilerin % 22’si “Bilmiyorum.”, % 13’ü “Duymuştum ama bilmiyorum.”, % 8’i
“Bilmiyorum çünkü hiç duymadım.” yanıtını vermişlerdir. Ayrıca katılımcıların % 52’si ise vefa değerinin
tanımı noktasında yorumda bulunarak, sorulara cevap vermişlerdir. Türk Dil Kurumunun tanımını dikkate
aldığımızda, bu tanıma benzer tanımlama yapan öğrenci yüzdesi ise % 6’dır.
Ortaokul 7. ve 8. sınıf
öğrencilerinin vefa hakkındaki duygu ve düşüncelerini belirlemek amacıyla sorulan “Vefa ne demektir?”
sorusuna verilen cevapların % 39,56’lık kısmı “Bir başkasına duyulan saygı, sevgi, hoşgörü, dürüstlük, mutluluk,
iyilik, merhamet, duyarlılık ve yardımseverlik temaları altında toplanmıştır. Türk Dil Kurumu’nun tanımına
benzer olarak öğrencilerin % 6’sı “Bize yapılan iyilikleri unutmamaktır. Yapılan iyilikleri unutmayıp, iyilikleri
yapan kişiye teşekkür etmektir. Tanıdıklarına, arkadaşlarına karşı fedakâr olan kişidir. Fedakâr olmaktır.”
şeklinde ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrenciler, vefa hakkındaki duygu ve düşüncelerini ifade ederlerken “vefa”
kavramının geçtiği bir şarkı sözü veya kalıp ifadelerden yola çıkarak yorumlarda bulunmuşlardır. Bu durumu
Ö16, “Bence duyarlı anlamındadır. Çünkü bu anlamı şuradan çıkardım. “Vefasız insan” dan yorumlayarak
tahmin ettim.”, Ö66 “Gel benim vefası eksik yârim diye bir şarkı vardı. Sevgi olabilir.”, Ö69 “Vefasız kul olmaz
diye şarkıyı duydum ama anlamını bilmiyorum.” şeklinde belirtmişlerdir.
Vefalı bir öğrencinin taşıması gereken özelliklerin ne olduğu öğrencilere sorulduğunda, öğrencilerin % 34,06’sı
“Bilmiyorum.” cevabını verdiği, % 34,06’sının da saygılı ve terbiyeli olmak üzerine yoğunlaştığı sonucu ortaya
çıkmıştır. Sadece bir öğrenci, vefalı bir öğrencinin özelliğinin unutmamak olduğunu belirttiği ortaya çıkmıştır.
Öğrencilerin % 42,84’ü vefa değerinin tanımını ifade edememelerine rağmen, % 31,86’sının ailesine karşı vefalı
olduğu ayrıca % 28,57’sinin ise “Bilmiyorum.” cevabını verdiği ortaya çıkmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin
%6’sı, vefa değerinin tanımını biliyor olmasına rağmen, % 75,82’sinin insan ilişkilerinde vefa değerini önemli
gördükleri ortaya çıkmıştır. Vefa değerinin öğrenilmesi noktasında öğrenciler, yaparak yaşayarak öğrenmenin
daha etkili olacağını belirtmişlerdir.
Değer eğitimi, gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde tartışılmaktadır. Değerler konusunda farklı düşünceler olsa da
hemen hepsi de değerlerin yetişmekte olan nesillere aktarılması ve kazandırılması düşüncesindedir (Tozlu,
1992). Değerler eğitimi, okullarda ahlaki ortam ve programlar yolu ile değerlerin nakledilmesini ve transferini
yapmayı amaçlar. Aynı zamanda değer eğitimi, öğrencideki değerlerin gelişimiyle ilgilenir, öğrencilere gerekli
olan değerler hakkında açık fikirler verir (Veugelers, 2000). Değer eğitimiyle, öğrencilere popüler kültürün
dışında yer alan yüzlerce yıllık insani değerler bilgisinin sunulması ve bu birikimler ışığında kararlar almaları
sağlanabilinir (Tezgel, 2006). Amaca uygun bir değer eğitiminin gerçekleştirilememesi halinde ise gençlerimiz
popüler kültür karşısında savunmasız kalmaktadır. Bu nedenle Türk toplumuna ait olan vefa değeri, öğrenciler
tarafından bilinmemekte, bu değer yaşanılıyor olsa bile öğrenciler tarafından fark edilmemektedir. Ailelerin,
çevrenin ve okulun değerler eğitimini daha çok önem vermesi gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin
vefa değeri hakkında farkındalıklarının olmamasına rağmen öğrenmeye meraklı oldukları araştırmanın önemli
bir sonucu olarak görülmüştür.
4.2.Öneriler






Değer öğretiminde müzik dersi kullanılabilir. Şarkı, türkü sözleriyle değer öğretilebilir.
İnsan ilişkilerinin temelinin manevi anlamda vefa değeri oluşturduğu için her eğitim öğretim yılında
öğrencilere vefa değeri ile ilgili etkinlikler yapılabilir.
Değerler eğitimi sadece okul panolarıyla, sınıf duvarlarıyla sınırlı kalmamalı ve okul dışına gerçek
olayların yaşandığı ortamlara aktarılmalıdır.
Değerleri eğitimine okulun yanı sıra aileler ve sivil toplum kuruluşları da katılmalıdır.
Vefa değeri hakkında ortaokul öğrencilerinin görüşünün alındığı bu araştırma farklı araştırmacılar
tarafından farklı okullarda da yapılabilir.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI” DERSİNE YÖNELİK
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
EXAMINATION OF THE OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS
"TEACHING PRACTICE " COURSE (TRAKYA UNIVERSITY SAMPLE)
Yücel Atila Şehirli1
Özet
Bu araştırmanın amacı, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin "Öğretmenlik Uygulaması Dersi”
konusunda görüşlerini tespit etmektir. Araştırmanın evreni, 2013-2014 öğretim yılı Bahar yarıyılında Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi'nde, Öğretmenlik Uygulaması dersini alan Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe
Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programlarının son sınıflarının 1. ve 2. öğretim bölümleridir. Araştırma örneklemi
171 kız, 60 erkek olmak üzere toplam 231 öğrenciden oluşmaktadır. Öğretmenlik Uygulaması dersine yönelik öğrenci
görüşlerinin incelenmesi amacıyla, Candemir Demircan tarafından geliştirilen ve 41 sorudan oluşan "öğretmen adaylarının
“öğretmenlik uygulaması” dersine yönelik görüşleri" ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler t-testi, varyans
analizi ve LSD testi istatistiksel teknikleri ile analiz edilmiştir.
Öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersini eğitim programları içinde önemli bir noktada gördüklerine,
uygulama öğretmenlerine, uygulama okullarına ve uygulama öğretim elemanlarına karşı, dersin yürütülmesi konusunda
olumsuz görüş taşıdıklarına sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Öğretmenlik Uygulaması Dersi,Öğretmen Yetiştirme Programı,Öğretmen Adayı,Ölçek,Araştırma.
Abstract
The purpose of this study is to determine the opinions of teacher candidates about "Teaching Practice" course. The
population of the study is the students participating "Teaching Practice" course in Trakya University 2013-2014 spring
semester in daytime and evening education at last grades of the departments of classroom teaching, social sciences
teaching, Turkish Teaching, and Science teaching. The sample of the study consists of 171 females, 60 males, and totally
231 students. The scale of "the opinions of teacher candidates towards teaching practice" course developed by Candemir
Demircan and consisting of 41 questions has been used to examine the opinions of students about teaching practice course.
The data obtained from the study has been analyzed with t-test, variance analysis, and LSD test, and statistical techniques.
It has been concluded that teacher candidates regard teaching practice course at an important point in the curriculum, and
they have negative opinions about teaching practice teachers, teaching practice schools, lecturers, and conducting the
course.
Key Words: Teaching Practice Course, Teacher Training Program, Teacher Candidate, Scale, Study.

GİRİŞ
Eğitim fakültesi öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullarda yaptıkları
öğretmenlik uygulaması dersleri (Okul Deneyimi I ve II, ve Öğretmenlik Uygulaması I ve II), öğrencileri okul
yaşamıyla tanıştırdığı ve öğrencilerin meslek yaşamlarına kadar geçen sürede onlara deneyim kazandırdığı için
öğretmen yetiştirme programlarının önemli birer öğesi durumundadırlar. Çünkü “hizmet öncesi edinilen bilgi ve
becerilerin gerçek bir meslek ortamında uygulanması oldukça önemlidir” (Berber ve diğerleri, 2005, s. 1).
“Bu amaçla eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması sürecinde ‘Okul Deneyimi I’ ve ‘Okul Deneyimi II’
dersleri program kapsamına alınmıştır. Bundan böyle aday öğretmenlerin okullarda eğitim ortamında daha fazla
pratik yapmasına önem verilmiş ve uygulama dönemindeki performanslarının düzenli ve sistematik olarak
gözlenmesine imkân sağlayacak yeni araçlar geliştirilmiştir” (YÖK ve Dünya Bankası, 1998).
Bu dersle ilgili 1994 yılında YÖK ve Dünya Bankası’nın iş birliğiyle Türkiye’deki öğretmenlik meslek
niteliğini geliştirmek amacıyla “Milli Eğitimi Geliştirme Projesi” başlatılmış, 1997 yılında öğretmen eğitimi
veren programlar tekrar gözden geçirilmiş ve öğretmen adaylarının uygulama okullarındaki uygulama süresi
uzatılmıştır (Şimşek, S., Alkan, V., Erdem, A. R., 2013).
1998-1999 eğitim-öğretim yılından 2006 yılına kadar, öğretmen adayları, Okul Deneyimi I dersini 1. sınıf 2.
yarıyılda, Okul Deneyimi II dersini 7. yarıyılda, Öğretmenlik Uygulaması dersini ise 4. sınıf 8. yarıyılda
almışlardır (Özçelik, 2012). Bu uygulama ile öğretmen adaylarına daha çok okulda bulunma ve uygulama
1
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yapma fırsatı sunulmuştur. Ancak 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren yapılan yeni düzenleme ile Okul
Deneyimi I ve II dersi birleştirilerek 7. yarıyılda ve öğretmenlik meslek uygulaması 8. yarıyılda verilmeye
başlanarak öğretmen adaylarının okulda bulunma saatleri azaltılmıştır.
Okul Deneyimi dersi, eğitim fakültelerinin bütün programlarında 3.sınıfın 6. dönemi olan bahar döneminde bir
uygulama öğretim elemanı ve bir de uygulama öğretmeni rehberliğinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve
orta dereceli okullarda gerçekleştirilmektedir (Demircan, 2007, s.120).
Okul Deneyimi dersi ile öğretmen adaylarının;
- Bireysel ya da grup halinde çalışabilmeleri,
- Alan bilgisi, mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırabilmeleri,
- Sınıf içi öğretimde kullanılabilecek kısa süreli etkinlikleri planlayabilmeleri,
- Öğrenme ve gelişim açısından öğrenciler arasındaki bireysel farkları tanıyabilmeleri,
-Okulda diğer öğretmenlerle verimli ve uyumlu biçimde çalışabilmeleri için gerekli becerileri kazanabilmeleri
beklenmektedir (YÖK ve Dünya Bankası, 1998).
Öğretmen adaylarının yukarıda sıralanan hedeflere ulaşabilmelerine yardımcı olabilmek için çeşitli kişi ve
kurumlar Okul Deneyimi dersi boyunca aktif rol oynamaktadırlar. Tebliğler Dergisi’nin Ekim 1998/2493 no’lu
sayısında bu kişi ve kurumların, öğretmen adayının dersin hedeflerine ulaşmasındaki rolleri ve birbirleriyle olan
ilişkileri belirtilmiştir.
Bu dersin yürütülmesinde yer alan aktörlerden herhangi birinin süreci aksatması, çalışmaların tüm verimliliğini
doğrudan etkileyebilmektedir. (Demircan, 2007, s.120).
ARAŞTIRMANIN AMACI
Araştırmanın amacı, “Öğretmenlik Uygulaması dersinin” işleyişini, Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi Öğretmenlikleri programları son sınıf
öğrencilerinin bakış açısıyla ortaya koymaktır.
Yine Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nin adı geçen programların 4. sınıf öğrencilerinin “uygulama
öğrencisi, uygulama öğretim elemanı, uygulama öğretmeni, uygulama okuluna” yönelik görüşlerini
araştırmaktır. Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği programı 4. sınıf öğrencilerinin, Öğretmenlik Uygulaması I ve
II dersleri çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır:
1. “uygulama öğretmenlerine yönelik görüşleri” nasıldır?
2. “uygulama öğretim elemanlarına yönelik görüşleri” nasıldır?
3. “kendilerine yönelik görüşleri” nasıldır?
4. “uygulama okuluna yönelik görüşleri” nasıldır?

YÖNTEM
Evren
Araştırmanın çalışma evrenini, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2013-2014 öğretim yılında
öğrenimlerini sürdüren İlköğretim Bölümü “Sınıf Öğretmenliği”, “Sosyal Bilgiler”, “Fen Bilgisi
Öğretmenlikleri” 4. sınıf programlarının 1. ve 2. öğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Fakültenin diğer
öğretmenlik programları (İngilizce öğretmenliği, Almanca öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, zihinsel
engelliler öğretmenliği, müzik öğretmenliği, resim-iş öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim
teknolojileri öğretmenliği programları) evren dışı tutulmuştur. Bu durum araştırmanın sınırlılığını
oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmanın verileri, öğrencilerin, Öğretmenlik Uygulaması I ve II derslerine yönelik görüşlerini belirlemek
amacıyla Candemir Demircan tarafından geliştirilen “Okul Deneyimi II: Öğrenci Görüşleri Anketi”nden
yararlanılarak toplanmıştır.
Ölçek, (1) uygulama öğretmeni, (2) uygulama öğretim elemanı, (3) uygulama öğrencisi, (4) uygulama okulu
olmak üzere dört bölümden ve 18 olumsuz soru köklü, 23 olumlu soru köklü toplam 41 sorudan oluşmaktadır.
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Araştırmada kullanılan ölçek, araştırmacının ilgili literatürü taraması [Aksu (2000); Alakuş ve diğerleri
(2005); Aycan ve diğerleri (2002); Aydın (2005); Azar (2003); Battal (1998); Berber ve diğerleri (2005);
Buyurgan (2001); Çepni (1999); Çimer ve Çimer (2004); Gömleksiz ve diğerleri (2006); Gürdal ve diğerleri
(2000); Harmandar ve diğerleri (2000); Korkmaz ve Akbaşlı (2001); Kudu ve diğerleri (2006); Oğuz (2004);
Oral ve Dağlı (1999); Özbek ve Aytekin (2003); Özdemir ve Çanakçı (2005); Selçuk (2000); Toprakçı (2003);
Uslu (2001); Ünver (2003); Üstüner (2004); Yapıcı ve Yapıcı (2004)] ve Mersin Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi’nde çeşitli bölümlerde eğitim-öğretim gören ve Okul Deneyimi II dersini sürdüren 20 öğrenciden (12
Erkek, % 60; 8 Kız, % 40), Okul Deneyimi II dersi göz önünde bulundurularak karşılaştıkları problemleri
yazmasının istendiği bir ön çalışma ile hazırlanmıştır.
Okul uygulaması dersi ile ilgili alan yazın incelendiğinde yapılan araştırmalar öğretmen adaylarının bu derse
yönelik tutumları (Tanrıöğen, 1997; Erdem&Anılan, 1999; Arabacı, 2008; Ören ve diğ., 2009; Otaçıoğlu,
2010; Kılınç&Altuk, 2010; Ünlü&Karahan, 2010), görüşleri (Rıza&Hamurcu, 2000; Yapıcı&Yapıcı, 2004;
Aksu&Demirtaş, 2006; Özmen, 2008; Dursun&Kuzu, 2008; Bektaş ve diğ., 2012; Özçelik, 2012), adaylar
üzerindeki etkileri (Çanakçı&Özdemir, 2005; Yoldaş ve diğ., 2002), algıları (Alakuş ve diğ., 2005; Kudu, ve
diğ., 2006; Gürbüz, 2006; Gökalp, 2007), inançları (Taraman, 2012) ve karşılaşılan problemler
(Yeşilyurt&Karakuş, 2011) üzerine odaklanmıştır. Yapılan çalışmalar görüşme veya ölçek üzerinden
yürütülmüş, ancak öğretmen adaylarının, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin bu derse yönelik sahip oldukları
metaforları belirlemeye yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. (Mete, Y.A., 2013)
Bunların dışında; yapılan diğer çalışmalar (Aksu, M. B. (2000), Alakuş, A.,Oral,B.& Mercin, L. (2005),
Gökalp, M. (2007), Köroğlu, H., Başer, N. & Yavuz, G. (2000), Kudu, M.; Özbek, R. & Bindak, R. (2006),
Oğuz, A, (2004), Oral, B. & Dağlı, A. (1999), Özbek, Z.T. & Aytekin, F. (2003), Özdemir, A.Ş., ve Çanakçı, O.
(2005),Yeşilyurt, E., Semerci, Ç. (2011),Yapıcı, Ş. & Yapıcı, M., (2004)) tarafımdan incelenmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Öğretmenlik Uygulaması I ve II derslerine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi amacıyla, Candemir
Demircan tarafından geliştirilen “Okul Deneyimi II: Öğrenci Görüşleri Anketi” kullanılmış; elde edilen bulgular
ilgili başlıklar çerçevesinde tablolar halinde verilmiştir. Veriler, 2013-2014 öğretim bahar döneminde,
Öğretmenlik Uygulaması I ve II dersleri etkinliklerinin sonuçlanmasının ardından; final sınavlarından önce
toplanmıştır. Araştırmada, betimsel istatistik kullanılmış olup; betimsel istatistikte ise “var olan durumu aynen
resmetmek esas alınmaktadır” (Karasar, 1994:34). Veri toplama aracındaki olumlu soru köklü sorular “tamamen
katılıyorum” için ‘5’; “katılıyorum” için ‘4’; “kararsızım” için ‘3’; “katılmıyorum” için ‘2’; “hiç katılmıyorum”
için ‘1’; olumsuz soru köklü sorular ise “tamamen katılıyorum” için ‘1’; “katılıyorum” için ‘2’; “kararsızım”
için ‘3’; “katılmıyorum” için ‘4’; “hiç katılmıyorum” için ‘5’ biçiminde puanlanmıştır. Bulguların, aritmetik
ortalama (X), frekans (f) ve yüzdeleri (%) hesaplanmıştır. Bulguların değerlendirilmesinde esas alınan
ortalamalar için oluşturulan değer aralıkları “tamamen katılıyorum” için 4,20-5,00; “katılıyorum” için 3,40-4,19;
“kararsızım” için 2,60-3,39; “katılmıyorum” için 1,80-2,59; ve “hiç katılmıyorum” için ise 1,00-1,79 olarak
kabul edilmiştir (Taşdemir, 2003, s. 295, Demircan, 2007, s.122-124).
ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI
Katılımcıların %74.03'ünü (171) kadın, %25.97’sini (60) erkek öğrencilerin oluşturduğu; öğrencilerin
%53.25'inin sınıf öğretmenliği bölümünden olduğu, %58.01'inin 21-22 yaşlarında, %67.97'sinin alt sınıflardan
sorumlu olduğu hiç dersinin olmadığı, %5.19'unun 3.51-4.00 %3.90'ının 2.50 ve altında ders başarı düzeyinde
olduğu görülmektedir. (Tablo 1)
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
1) Yaşınız?

2) Cinsiyetiniz?
3) Bölümünüz?
4) Alt sınıflardan sorumlu olduğunuz (kaldığınız veya kestiğiniz) ders sayısı?
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18 ve daha küçük
19-20
21-22
23 ve üstü
Kız
Erkek
Sınıf Ö.
Sosyal Bilgiler Ö.
Fen Bilgisi Ö.
Hiç yok
1

f
1
1
134
95
171
60
123
51
57
157
41

%
0,43
0,43
58,01
41,13
74,03
25,97
53,25
22,08
24,68
67,97
17,75
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2-3
4 ve üstü
4.00-3.51
3.50-3.01
3.00-2.51
2.50 ve altı
Boş

5) Son döneme kadar olan genel başarı düzeyiniz (yaklaşık)?

21
12
12
96
113
9
1
231

Toplam

9,09
5,19
5,19
41,56
48,92
3,90
0,43
100,00

Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görece olumlu görüşleri "Uygulama Okulu"
( x =2,933) ve "Uygulama Öğrencisi" ( x =2,884), görece olumsuz görüşleri "Uygulama Öğretmeni"
( x =2,820) ve "Uygulama Öğretim Elemanı" ( x =2,677) boyutlarındadır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik
uygulaması dersine yönelik uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı memnuniyetsizlikleri
görülmektedir. (Tablo 2)
Tablo 2. Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşlere İlişkin Boyutlar Düzeyindeki Betimsel
İstatistikler
N
Uygulama Okulu
Uygulama Öğrencisi
Uygulama Genel Değerlendirme
Uygulama Öğretmeni
Uygulama Öğretim Elemanı

Art. Ort.
231
231
231
231
231

Std. Sapma
2,933
2,884
2,828
2,820
2,677

0,487
0,333
0,354
0,439
0,479

Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik en olumlu görüşleri;
 Öğretmenlik Uygulaması dersi ile öğretmenlik mesleğini düşündüğümden daha önemli olduğunu fark
ettim. ( x =3,362)
 Öğretmenlik Uygulaması dersi ile öğretmenlerin eğitim alanındaki yenilikleri her zaman yakından takip
etmeleri gerektiğini fark ettim.
( x =3,326)
 Öğretmenlik Uygulaması dersi, bir öğretmende bulunması gereken nitelikleri görmemi sağladı.
( x =3,308)
 Öğretmenlik Uygulaması dersi ile öğretmenlik mesleğine ilişkin teori bilgilerimi pratiğe dökme
fırsatım oldu.
( x =3,263)
 Öğretmenlik Uygulaması dersi ile öğrencilerin nelerden sıkıldığını, ders içinde nelerle uğraştıklarını ve
derslere ilgisizliklerinin sebeplerini görme fırsatım oldu.
( x =3,243)
öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik en olumsuz görüşleri;
 Uygulama öğretim elemanı ile haftalık teori toplantılarını düzenli olarak yaptık.
( x =2,256)
 Öğretmenlik Uygulaması ders etkinlikleri, bir dönem için çok fazlaydı.
( x =2,247)
 Uygulama sırasında fakültedeki derslerimin yoğunluğu, okul deneyimi etkinliklerini gerektiği gibi
gerçekleştirmemi engelledi.
( x =2,229)
 Öğretmenlik Uygulaması ders etkinlikleri, yeniden ele alınıp daha anlaşılır hale getirilmelidir.
( x =1,863)
 Uygulama okulunda bulunma statümüz daha net ve açık hale getirilmelidir, (öğrenci mi öğretmen mi,
öğretmen adayı mıyız?) ( x =1,677)
maddelerindedir. (Tablo 3)
Tablo 3. Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşlere İlişkin Maddeler Düzeyindeki Betimsel
İstatistikler
Öğretmenlik Uygulaması dersi ile öğretmenlik mesleğinin düşündüğümden daha önemli olduğunu fark ettim.
Öğretmenlik Uygulaması dersi ile öğretmenlerin eğitim alanındaki yenilikleri her zaman yakından takip
etmeleri gerektiğini fark ettim.
Öğretmenlik Uygulaması dersi, bir öğretmende bulunması gereken nitelikleri görmemi sağladı.
Öğretmenlik Uygulaması dersi ile öğretmenlik mesleğine ilişkin teori bilgilerimi pratiğe dökme fırsatım oldu.
Öğretmenlik Uygulaması dersi ile öğrencilerin nelerden sıkıldığım, ders içinde nelerle uğraştıklarım ve derslere
ilgisizliklerinin sebeplerini görme fırsatım oldu.
Öğretmenlik Uygulaması dersinde, yeterli çabayı göstermediğimden; dersin amaçlarına ulaşamadım.
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N
22
4
22
7
22
7
22
8
22
6
22
3

Art.
Ort.
3,362

Std.
Sapma
0,689

3,326

0,798

3,308

0,693

3,263

0,709

3,243

0,729

3,233

0,811
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Öğretmenlik Uygulaması dersi ile öğrenci olarak ayrıldığım okulları, sosyo-ekonomik açıdan tanıma fırsatı
buldum.
Uygulama okulundaki öğrenciler, beni ciddiye almadı.
Öğretmenlik Uygulaması dersi, öğretmen-öğretmen, öğretmen-yönetici, öğretmen-öğrenci, öğretmen-veli
ilişkileri konusunda bana deneyim kazandırdı.
Uygulama okulunda, benden beklenen performansı, etkinlikler hakkında bilgiye sahip olamadığım için tam
anlamıyla gerçekleştiremedim.
Öğretmenlik Uygulaması dersi ile öğretmen olarak çalışacağım okulların işleyişini ve mevcut yapısını tanıdım.
Öğretmenlik Uygulaması dersi ile eğitim fakültesi öğrencisi olduğumu hatırladım.
Uygulama öğretmenini gözleyerek öğrencilerle nasıl sağlıklı iletişim kurabileceğimi öğrendim.
Uygulama okuluna ulaşımda zorluklar yaşadım.
Uygulama okulunun idari bölümü, beni ciddiye almadı.
Uygulama öğretmeni, bizleri ciddiye almadı.
Uygulama öğretmeni, “öğretmenliği” severek yapıyordu.
Uygulama öğretim elemanının, okul deneyimi etkinlikleri hakkında bilgisi yoktu.
Uygulama öğretmeni, uygulama boyunca edindiğim yaşantıları değerlendirmemde yardımcı oldu.
Uygulama öğretmeni, uygulama boyunca, öğretmenlik mesleğine dönük özgüven kazanmamda yardımcı oldu.
Uygulama öğretmeni, 'uygulama öğretmenliğini' isteyerek yaptı.
Uygulama öğretim elemanının etkinliklerle ilgili önerilerinden yararlandım.
Uygulama okulunda gerçekleştirilen etkinlikler, uygulama okulundaki eğitim-öğretim faaliyetlerini aksattı.
Uygulama Okulu, okul deneyimi ile ilgili görevlerini yerine getirmekte istekliydi.
Uygulama öğretmeni, ders araç ve gereçlerini etkin biçimde kullandı.
Öğretmenlik Uygulaması dersinin fakültedeki teori dersine isteyerek katıldım.
Aynı uygulama okuluna, farklı bölümlerden öğrenci gönderilmesi, kargaşaya neden oldu.
Uygulama boyunca, eğitim fakültesi uygulama okulunu önemsedi.
Uygulama öğretmeni, alan bilgisi açısından donanımlıydı.
Uygulama öğretim elemanı, öğretmenlik uygulaması dersini sürdürmekte isteksizdi.
Uygulama öğretmeni, sorumluluğunda çok fazla uygulama öğrencisi olmasından ötürü uygulamalarla
ilgilenemedi.
Uygulamaya başlamadan önce öğretmenlik yapamayacağımı düşünürken, okul deneyimi dersinden sonra fikrim
olumlu yönde değişti.
Uygulama öğretim elemanı, sorumluluğunda çok fazla öğrenci olması nedeniyle, uygulamalarla yeterince
ilgilenemedi.
Uygulama öğretmeni, benden öğretmenlik uygulaması dersinin kapsamı dışında (fazladan derse katılma, sınıfı
uygulama öğrencisine teslim etme) faaliyetler de istedi.
Uygulama okulunda anlatılanlar ile fakültede anlatılanlar birbiri ile çelişti.
Uygulama öğretmeni, beni okulun gündelik yaşamına sokmak için çaba sarf etti.
Uygulama öğretim elemanı ile haftalık teori toplantılarını düzenli olarak yaptık.
Öğretmenlik Uygulaması ders etkinlikleri, bir dönem için çok fazlaydı.
Uygulama sırasında fakültedeki derslerimin yoğunluğu, okul deneyimi etkinliklerini gerektiği gibi
gerçekleştirmemi engelledi.
Öğretmenlik Uygulaması ders etkinlikleri, yeniden ele alınıp daha anlaşılır hale getirilmelidir.
Uygulama okulunda bulunma statümüz daha net ve açık hale getirilmelidir, (öğrenci mi öğretmen mi,
öğretmen adayı mıyız?)
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22
8
22
8
23
0
22
2
22
6
22
8
23
1
22
5
22
7
22
6
22
8
22
7
22
7
23
1
22
9
22
9
22
7
22
5
22
8
22
7
23
0
22
4
23
1
22
7
23
0
23
0
22
6
22
9
22
8
22
9
22
7
22
7
23
1
22
7
22
6

3,197

0,721

3,145

0,786

3,126

0,780

3,113

0,846

3,111

0,713

3,110

0,866

3,026

0,740

3,018

0,921

3,004

0,790

2,965

0,843

2,961

0,815

2,934

0,826

2,912

0,793

2,909

0,852

2,904

0,761

2,895

0,748

2,859

0,763

2,853

0,819

2,838

0,826

2,828

0,816

2,822

0,929

2,799

0,847

2,779

0,779

2,740

0,906

2,726

0,814

2,700

0,945

2,619

0,862

2,528

0,971

2,482

0,912

2,476

0,841

2,256

0,915

2,247

0,842

2,229

0,934

1,863

0,749

1,677

0,852
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Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşler için varyansların homojenliğini test etmek amacıyla Levene
istatistiği uygulanmış ve homojen olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre Öğretmenlik Uygulaması Dersine
Yönelik Görüşler ile ilgili karşılaştırma istatistiklerinde parametrik teknikler kullanılmıştır. (Tablo 4)
Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşler İçin Levene Testi

Tablo 4.

Levene
0,772
1,290
0,735
0,820
1,535

Uygulama Öğretmeni
Uygulama Öğretim Elemanı
Uygulama Öğrencisi
Uygulama Okulu
Uygulama Genel Değerlendirme

sd1
3
3
3
3
3

sd2
227
227
227
227
227

p
0,511
0,279
0,532
0,484
0,206

Kız öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Uygulama Öğrencisi boyutundaki
Görüşleri ( x =2,911) erkek öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Uygulama
Öğrencisi boyutundaki Görüşlerine göre ( x =2,806) daha olumludur (t=2,106, sd: 229, p<0.05). Öğretmenlik
Uygulaması Dersine Yönelik Görüşler, genelde ve Uygulama Öğretmeni, Uygulama Öğretim Elemanı ve
Uygulama Okulu alt boyutlarında öğretmen adaylarının cinsiyetine göre farklılık göstermemektedir. (Tablo 5)
Tablo 5. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşler İçin t Testi Sonuçları
Uygulama Öğretmeni
Uygulama Öğretim Elemanı
Uygulama Öğrencisi
Uygulama Okulu
Uygulama Genel
Değerlendirme

2) Cinsiyetiniz?
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

N
171
60
171
60
171
60
171
60
171
60

Art. Ort.
2,833
2,783
2,678
2,673
2,911
2,806
2,936
2,924
2,840
2,796

Std. Sapma
0,433
0,457
0,483
0,470
0,328
0,336
0,465
0,548
0,348
0,371

t

sd

p

0,757

229

0,450

0,081

229

0,936

2,106

229

0,036

0,169

229

0,866

0,811

229

0,418

Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşler, genel değerlendirmede ve tüm alt boyutlarda öğretmen
adayının yaşına göre farklılık göstermemektedir. (Tablo 6)
Tablo 6. Yaşınız Değişkenine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşler İçin t Testi Sonuçları
Uygulama Öğretmeni
Uygulama Öğretim Elemanı
Uygulama Öğrencisi
Uygulama Okulu
Uygulama Genel
Değerlendirme

1) Yaşınız?
21-22
23 ve üstü
21-22
23 ve üstü
21-22
23 ve üstü
21-22
23 ve üstü
21-22
23 ve üstü

N
134
95
134
95
134
95
134
95
134
95

Art. Ort.
2,830
2,798
2,704
2,626
2,863
2,902
2,972
2,875
2,842
2,800

Std. Sapma
0,420
0,460
0,452
0,500
0,341
0,309
0,475
0,487
0,349
0,347

t

sd

P

0,549

227

0,584

1,228

227

0,221

-0,880

227

0,380

1,499

227

0,135

0,898

227

0,370

Bölüm değişkenine göre öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşler için betimsel istatistikler Tablo 7'de
verilmiştir.
Tablo 7. Bölümünüz Değişkenine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşler İçin Betimsel
İstatistikler
3) Bölümünüz?
Uygulama Öğretmeni

Uygulama Öğretim Elemanı

Uygulama Genel Değerlendirme

N
123
51
57
231
123
51
57
231
123
51
57
231

Sınıf Ö.
Sosyal Bilgiler Ö.
Fen Bilgisi Ö.
Total
Sınıf Ö.
Sosyal Bilgiler Ö.
Fen Bilgisi Ö.
Total
Sınıf Ö.
Sosyal Bilgiler Ö.
Fen Bilgisi Ö.
Total
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Art. Ort.
2,692
2,934
2,994
2,820
2,587
2,644
2,901
2,677
2,758
2,844
2,966
2,828

Std. Sapma
0,390
0,453
0,443
0,439
0,451
0,464
0,486
0,479
0,310
0,350
0,407
0,354
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Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşler, Uygulama Uygulama Öğrencisi (F=1,039, sd: 2-228,
p>0.05) ve Uygulama Okulu (F=2,105, sd: 2-228, p>0.05) alt boyutlarında öğretmen adaylarının bölümlerine
göre farklılık göstermemektedir. Buna karşılık Uygulama Öğretmeni (F=12,591, sd: 2-228, p<0.01), Uygulama
Öğretim Elemanı (F=9,142, sd: 2-228, p<0.01) alt boyutlarında ve Genel Değerlendirmede (F=7,197, sd: 2-228,
p<0.01) farklılık göstermektedir (Tablo 8)
Tablo 8. Bölümünüz Değişkenine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşler İçin ANOVA Sonuçları
Uygulama Öğretmeni

Uygulama Öğretim Elemanı

Uygulama Öğrencisi

Uygulama Okulu

Uygulama Genel Değerlendirme

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler Toplamı
4,401
39,848
44,249
3,917
48,842
52,759
0,230
25,255
25,485
0,989
53,555
54,544
1,711
27,100
28,811

sd
2
228
230
2
228
230
2
228
230
2
228
230
2
228
230

Kareler
Ortalaması
2,201
0,175

F
12,591

P
0,000

1,958
0,214

9,142

0,000

0,115
0,111

1,039

0,355

0,494
0,235

2,105

0,124

0,855
0,119

7,197

0,001

Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması dersine yönelik uygulama öğretmeni
boyutundaki görüşleri ( x =2,692) sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin ( x =2,934) ve fen bilgisi
öğretmenliği bölümü öğrencilerinin ( x =2,994) öğretmenlik uygulaması dersine yönelik uygulama öğretmeni
boyutundaki görüşlerine göre daha olumsuzdur.
Fen bilgisi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması dersine yönelik uygulama öğretim
elemanı boyutundaki görüşleri ( x =2,901) sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin ( x =2,587) ve sosyal
bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin ( x =2,644) öğretmenlik uygulaması dersine yönelik uygulama
öğretim elemanı boyutundaki görüşlerine göre daha olumludur.
Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik uygulamasi dersine yönelik genel değerlendirmeleri
( x =2,758) sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin ( x =2,844) ve fen bilgisi öğretmenliği bölümü
öğrencilerinin ( x =2,966) öğretmenlik uygulaması dersine yönelik genel değerlendirmelerine göre daha
olumsuzdur. (Tablo 9)
Tablo 9. Bölümünüz Değişkenine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşler İçin LSD Testi
Sonuçları
(I) 3) Bölümünüz?
Uygulama Öğretmeni

Sınıf Ö.

Uygulama Öğretim Elemanı

Fen Bilgisi Ö.

Uygulama Genel Değerlendirme

Sınıf Ö.

(J) 3) Bölümünüz?
Sosyal Bilgiler Ö.
Fen Bilgisi Ö.
Sınıf Ö.
Sosyal Bilgiler Ö.
Sosyal Bilgiler Ö.
Fen Bilgisi Ö.

Art. Ort. Farkı (I-J)
-0,242
-0,302
0,314
0,257
-0,086
-0,208

Std. Hata
0,070
0,067
0,074
0,089
0,057
0,055

p
0,001
0,000
0,000
0,004
0,134
0,000

Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşler, genel değerlendirmede ve tüm alt boyutlarda öğretmen
adayının alt sınıflardan sorumlu olduğu ders sayısına göre farklılık göstermemektedir. (Tablo 10)
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Tablo 10. Alt Sınıflardan Sorumlu Olduğunuz Ders Sayısı Değişkenine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşler İçin ANOVA Sonuçları
Uygulama Öğretmeni

Uygulama Öğretim Elemanı

Uygulama Öğrencisi

Uygulama Okulu

Uygulama Genel Değerlendirme

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler Toplamı
0,121
44,129
44,249
0,079
52,680
52,759
0,305
25,180
25,485
0,674
53,870
54,544
0,218
28,593
28,811

sd
3
227
230
3
227
230
3
227
230
3
227
230
3
227
230

Kareler Ortalaması
0,040
0,194

F
0,207

p
0,891

0,026
0,232

0,113

0,952

0,102
0,111

0,918

0,433

0,225
0,237

0,947

0,419

0,073
0,126

0,576

0,631

Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşler, genel değerlendirmede ve tüm alt boyutlarda öğretmen adayının son döneme kadar olan genel başarı düzeyine göre
farklılık göstermemektedir. (Tablo 11)
Tablo 11. Son Döneme Kadar Olan Genel Başarı Düzeyiniz Değişkenine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşler İçin ANOVA Sonuçları
Uygulama Öğretmeni

Uygulama Öğretim Elemanı

Uygulama Öğrencisi

Uygulama Okulu

Uygulama Genel Değerlendirme

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler Toplamı
0,372
43,746
44,118
0,747
51,208
51,955
0,579
24,903
25,481
0,200
53,897
54,097
0,321
28,243
28,564
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sd
3
226
229
3
226
229
3
226
229
3
226
229
3
226
229

Kareler Ortalaması
0,124
0,194

F
0,640

p
0,590

0,249
0,227

1,099

0,350

0,193
0,110

1,750

0,158

0,067
0,238

0,280

0,840

0,107
0,125

0,855

0,465
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SONUÇ
Uygulama öncesinde; Öğretmenlik Uygulaması I ve II derslerine yönelik olarak planlama uygulama dersleri
başlamadan önce bölüm içerisinde yapılmalıdır.
Uygulama okulu seçiminde okulların şartları ve imkânları göz önünde bulundurulmalıdır.
İl içerisinde okul sayısı yeterli ise her sene aynı okullar, uygulama okulu olarak tercih edilmemelidir.
Uygulama öğrencileri zaman, emek ve para açısından kazanımlarının olması için yaşadıkları yere en yakın okula
gönderilmelidir.
Uygulama derslerine yönelik olarak planlamalar yapılırken dönem öncesinde her okula mümkün olduğunca az
öğrenci gönderilmeye çalışılmalıdır.
Uygulama öğretmeni seçiminde uygulama grubunun sorumluluğunu üstlenmeye istekli; öğrenciye okul
yaşamını tanıtmaya; öğretmenlik deneyimini aktarmaya istekli öğretmenlerin seçimine öncelik verilmelidir.
Bu durum ise dönem başlamadan önce Eğitim Fakültesi ile MEB İl Uygulama Koordinatörü Müdürlüğü’nün
uyum içinde çalışması ile sağlanabilir.
Uygulama öğretim elemanı seçiminde eğer şartlar uygunsa öğretmenlik deneyimi olan; grubun sorumluluğunu
almaya gönüllü; teori dersine yeterince zaman ayırabilecek öğretim elemanları ön planda tutulmalıdır.
Her öğretim elemanı, uygulama öğrencileri ile daha sağlıklı iletişim sağlayabilmeleri için kendi bölümünde
görevlendirilmelidir.
Uygulama sırasında; Öğretmenlik Uygulaması I ve II derslerine yönelik olarak yapılan ön planlamada
yaşanabilecek sorunlar süreç boyunca belirli periyotlarda yapılacak bölüm toplantılarında ele alınmalıdır.
Uygulama sonunda; Öğretmenlik Uygulaması I ve II derslerine yönelik sonuçlar bölüm bazında yapılacak
toplantılarla değerlendirilmeli; değerlendirmeler bir sonraki uygulama dersinin planlanmasında kullanılmalıdır.
Bu değerlendirmeler aynı zamanda, diğer bölümlerle de fakülte bazında paylaşılmalıdır.
OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE YÖNELİK ÖNERİLER
Uygulama Öncesinde Yapılması Önerilenler:
-Uygulama öğretim elemanı, öğretmenlik uygulamaları başlangıcında öğretmen adaylarına mesleğin gerektirdiği
rol ve davranışları açıklamalıdırlar.
-Öğretmen adayları üç dört yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması
dersleriyle uygulama fırsatı bulmaktadırlar. Bu nedenle öğretmen adaylarının uygulama süreci başlamadan önce
okul, okul yöneticileri, okul kuralları, sınıf öğretmenleri ve eğitim- öğretim süreci hakkında yeterli düzeyde
bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bunun yapılması sürecin iyi geçmesini sağlayabilir.
-Her yarıyılın başında ve sonunda, fakülte uygulama koordinatörü danışman öğretim elemanları ile
değerlendirme seminerleri yapmalıdır.
Uygulama Sırasında Yapılması Önerilenler:
-Aday öğretmenlerin uygulamalara devamı sağlanmalıdır. Bu konuda öğretim elemanları ve uygulama
öğretmenleri ortak çalışmalıdır.
-Uygulama öğretim elemanlarının uygulamaları sürekli takip etmesi ve her hafta öğrencilerin yapmış olduğu
uygulamalarla ilgili fakültede düzenli değerlendirme toplantılarını yapmaları sürecin sağlıklı ilerlemesini
sağlayabilir.
Uygulama Sonrasında Yapılması Önerilenler:
-İl Milli Eğitim Müdürlükleri yarıyıl başlamadan önce ve yarıyıl bitiminden hemen sonra rehber öğretmenlere
bilgilendirme ve değerlendirme seminerleri yapmalıdır.
-Her yarıyıl sonunda, uygulamaya katılan adaylara bir anket uygulanarak, uygulamalar hakkındaki dönütleri
alınmalıdır. Anketten elde edilen sonuçlar sonraki uygulamalarda dikkate alınmalıdır.
Fakülte-Meb-Okul İşbirliği ve Koordinasyonu Konusunda Yapılması Önerilenler:
-“Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Müdürlükleri ve Uygulama Okulu” arasında gönüllü ve sürekli işbirliği
sağlanmalıdır.
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-Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan okul listelerine göre değil okulun kendisi ile iletişime geçilerek ve belli
kriterlere göre belirlenmelidir. Belirlenen okullara uygulama grupları dağıtılmalıdır.
-Öğretmen adaylarının uygulama okullarına dağılımı yapılırken, öğrenci sayıları mümkün olduğu kadar az
olmalıdır.
-Uygulamaların başlangıç zamanlarında yaşanan aksaklıkların giderilmesi için Milli Eğitim Müdürlükleri,
uygulama okulları ve fakülte arasındaki bürokratik işlemler en aza indirilmelidir.
-Öğretmen adaylarının karşılaştıkları güçlüklerin tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.
-Her türlü olumsuz durumun ortadan kalkması için okul-fakülte arasındaki koordinasyonun çok iyi sağlanması
gerekmektedir.
Uygulama Öğrencileri Konusunda Yapılması Önerilenler:
-Öğretmenlik uygulamaları edinilen teorik bilgilerin okulda uygulanması pratiğine dayandığından öğretmen
adaylarının öğretmenlik becerilerini geliştirmeleri için kendilerinin derse katılması sağlanmalıdır.
-Öğretmen adaylarının uygulama okulunda geçirdikleri zamanın artırılması ve okuldaki her türlü faaliyete
(zümre toplantıları, idari konular gibi) katılarak işleyiş ile ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır.
-Öğretmen adaylarının fakültede kazanmış olduğu bilgi ve becerileri okul ortamında etkili bir şekilde
sergileyebilmeleri için uygulama öğretmeni ile uyumlu çalışmalıdır. Okul idaresi ise öğretmen adaylarına
yardımcı olmalıdır.
-Öğretmen adayları, eğitim ortamları düzenleyebilme, sınıf içi iletişimi ve öğrencilerin katılımını sağlayabilme
yeterliliklerinin geliştirmeleri için öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sırasında daha aktif rol
üstlenmelidir.
-Öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması dersine ve uygulama etkinliklerine daha fazla önem vermelidir.
-Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini sevmesi ve mesleğin önemini kavraması sağlanmalıdır.
-Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamaları dersi için maddi destek görmelidir.
-Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamaları dersine uygun kılık-kıyafetle okula gitmelidir.
-Öğretmen adayları öğrencilere değer vermeli, öğrencilerle etkili ve seviyeli bir iletişim kurmalıdır.
-Öğretmen adayları ders sunumlarını çeşitli araç gereç ve materyallerle desteklemelidir.
-Öğretmen adayları uygulama okulunda nöbet tutmalıdır.
Uygulama Öğretim Elemanları Konusunda Yapılması Önerilenler:
-Derslerin çoğunun yöntem, teknik, strateji ve ders sürecini değerlendirme yollarının farklılığı bakımından
uygulama öğretim elemanının öğretmen adayının alanından olması bu derslerin verimli geçmesini sağlayacaktır.
-Danışman öğretim elemanı ile okul rehber öğretmeninin işbirliği halinde olmalı, karşılıklı ziyaretlerle
uygulamalarla ilgili bilgi ve öneri alışverişinde bulunmalıdır.
-Öğretmenlik uygulaması dersini yürütecek rehber öğretim elemanlarının eğitim bilimleri ve özel alan öğretimi
alanlarında akademik yönden yeterli ve deneyim sahibi olması gerekmektedir.
-Fakülte okul işbirliği sürecinde, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni iletişiminin arttırılması için
çalışmalar yapılmalıdır. Görevli öğretim elemanları ve öğretmenler belirli zamanlarda ve ihtiyaç duyuldukça bir
araya gelmelidir.
-Uygulama öğretim elemanlarının ve uygulama öğretmenlerinin seçiminde mesleki ve kişisel yeterlilikler ile
ders yükleri gibi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulamalarda yeterince faydalı olamayan rehber
öğretmenler ve rehber öğretim elemanları belirlenmeli ve aynı kişilere yeniden görev verilmemelidir.
-Okul Deneyimi uygulamasının öğretmen adaylarına daha faydalı olabilmesi için fakülte-uygulama okulu ve
öğretmen adaylarının birbirleriyle olan iletişimleri daha da güçlendirilmelidir.
-Etkinliklerin beklenen hedeflere ulaşması için, danışman öğretim elemanı, rehber öğretmen ve öğrenci arasında
işbirliğine dayalı sürekli bir iletişim kurulmalıdır.
-Öğretmen adaylarının izlenmesinde, rehber öğretim elemanları ve uygulama öğretmenleri arasında
koordinasyon sağlanmalıdır.
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-Uygulama rehber öğretmeninin aday hakkında tuttuğu rapor sonuçlarına göre, öğretmenlik uygulamaları
derslerinde eksiklikler dikkate alarak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
-Okul Deneyimi uygulamasının öğretmen adaylarına daha faydalı olabilmesi için fakülte-uygulama okulu ve
öğretmen adaylarının birbirleriyle olan iletişimleri daha da güçlendirilmelidir.
Uygulama Rehber Öğretmenleri Konusunda Yapılması Önerilenler:
-Uygulama rehber öğretmenlerine, yeterli danışmanlık hizmeti sunabilmeleri için fakülte-okul işbirliği
konusunda, etkinlikleri ve uygulama sürecini tanıtıcı seminerler verilmelidir.
-Özellikle uygulama okulu yöneticileri ve rehber öğretmenler etkinliğin önemi ve öğretmen adaylarının mesleğe
hazırlanmasındaki rolü konusunda uzmanlar tarafından aydınlatılmalıdır.
-Uygulama okulları arasında işbirliği sağlanarak uygulama öğretmenine olabildiğince az aday öğretmen
verilmelidir.
Uygulama Kılavuzu ve Yönergeler Konusunda Yapılması Önerilenler:
-Eğitim Fakülteleri için geliştirilen yeni ders programlarına uygun yeni yönetmelik ve yönergeler
hazırlanmalıdır.
-Uygulama rehber öğretim elemanı ve uygulama öğretmenlerinin uygulamalı dersler kılavuzunu incelemeleri
sağlanmalıdır. Bu kılavuz yeterince anlaşılır bulunmamaktadır. Bu nedenle anlaşılması daha kolay, daha açık
layıcı rehber kılavuz oluşturulmalıdır.
-Okul deneyimi dersinin içeriği ve yapılması istenen etkinlikler daha açık ve anlaşılır hale getirilmelidir.
-Eğitim Fakültelerinin geneline hitap eden uygulama rehberi yerine, bölümlerin özelliklerine uygun farklı
uygulama rehberleri geliştirilmelidir.
Ulaşım Giderleri Konusunda Yapılması Önerilenler:
-Fakülte öğretim elemanlarının uygulama okullarına daha sık gitmeleri ve aday öğretmenlerin takibini yapmaları
tavsiye edilmektedir ki buda onlara ekonomik bir yük getirmektedir. Bunun olabilmesi öğretim elemanlarının
hem maddi hem de idari olarak desteklenmesi ile mümkündür.
Uygulama Okullarının Seçimi Konusunda Yapılması Önerilenler:
-Uygulama okullarındaki sayısal yığılmaları önleyecek biçimde uygulama grupları oluşturulup okullara
gönderilmelidir.
-Uygun şartlara sahip olmayan okullara uygulama grubu gönderilmemeli, deneyim okullarının belirlenmesinde
seçici davranılmalıdır.
-Uygulama okulları belli kriterlere göre belirlenmelidir.
Bölümlerin Özelliklerine Göre Yapılması Önerilenler:
-Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri için bölümlerin özelliklerine uygun değerlendirme
ölçütleri geliştirilmelidir.
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TÜRKİYE’DE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK EĞİTİMİ: NİTEL BİR
DEĞERLENDİRME
PSYCHOLOGİCAL COUNSELİNG AND GUİDANCE EDUCATİON İN TURKEY: A
QUALİTATİVE ASSESSMENT
Seda Donat Bacıoğlu1

Özet
Türkiye‟de başlangıcından günümüze dek PDR alanında bazı önemli gelişmeler kaydedilmiş olsa da, PDR alanında
sunulan hizmetlerin nicelik ve nitelik açısından yetersiz olduğu, lisans programlarını akredite eden, standartlarını belirleyen
örgütsel bir yapı kurulamadığı, meslek elemanlarının kimlik arayışının sürdüğü, ülkemize özgü PDR modellerinin
geliştirilemediği, halen PDR’nin en güçlü olduğu alanın “okul psikolojik danışmanlığı” olmasına rağmen, gerek sayısal
gerekse nitelik olarak talepleri karşılamaktan uzak olduğu görülmektedir. Bu nedenlerle, psikolojik danışma ve rehberlik
eğitiminin niteliğinin artırılmasına katkıda bulunmak için bu araştırmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu araştırma
ile alanda çalışanların gözünden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık eğitimine ilişkin görüşlerinin ortaya koyulması
amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Edirne merkez ve ilçelerinde görev yapan
31 rehber öğretmen oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler
içerik analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular alan yazın ışığında tartışılmış ve ileri araştırmalara yönelik önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışma ve rehberlik, eğitim, süpervizyon

Abstract
Although there was some important developments in the psychological counseling and guidance area in Turkey
until today, the services provided are insufficient in terms of quality and quantity. Also, there is no structure accrediting
degree programs, standard organizational structure determining the psychological counseling and guidance could not be
established, the search of occupational identity is continuing , the model specific to our country cannot developed and still
qualitative and quantitative of the area need seems to be far away from demands. For these reasons, psychological
counseling and guidance in order to contribute to improving the quality of education of this research was needed to be
done. With this research work in the field through the eyes of counselors is intended to put forward their views on the
training. The study group, the 2013-2014 academic year working in the district in the center of Edirne and consisted of 31
counselors. As a means of data collection, semi-structured questionnaire was used. Data were analyzed by content analysis.
The findings are discussed in the scope of the literature and recommendations for further research were made.
Keywords: Psychological counseling and guidance, education, supervision

GİRİŞ
Psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışacak meslek elemanlarının yetişmesi, Amerika ve Avrupa
ülkelerinden farklı olarak ülkemizde lisans programları ile mümkündür. Akademik bir program olarak PDR, ilk
defa, 1966-67 yılları arasında lisansüstü düzeyde Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bölümünde başlatılmıştır
(Yeşilyaprak, 2009). Lisans programlarının açılması ise 1965 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde
“Okul Psikologluğu” ve “Rehberlik” programı ile başlamış (Doğan, 2008), 1982 yılında 2547 sayılı YÖK
Kanun’un yürürlüğe girmesiyle PDR alanında personel yetiştirmek üzere birçok üniversitede “Eğitimde
Psikolojik Hizmetler” altında lisans düzeyinde PDR programları başlatılmıştır. Bugün itibariyle, ülkemizdeki
196 üniversitenin 164 tanesinde PDR lisans programı mevcuttur. Lisans programları 4 yıl (8 sömestr) olup,
kontenjanları 40 ile 60 arasında değişmektedir. Türkiye’deki üniversitelerin PDR lisans programları arasında
ders sayısı, çeşidi, kapsam ve kredilendirme yönünden farklılıklar olması (Yeşilyaprak, 2007) ve akreditasyon
gereksinimi (Doğan, 2000) nedeniyle 2000 yılında, Türk PDR Derneğinin organizasyonu ile bir araya gelen
akademisyenlerin çabalarıyla ortak bir PDR lisans programı hazırlanmış ve 2004 yılında kabul edilmiştir.
Ancak, YOK’ün eğitim fakülteleri için yaptığı reform çalışmaları sonucunda PDR lisans programları, diğer
öğretmenlik programlarındaki yeterlik alanları/ders kategorileri şablonuna oturtulmuştur (Korkut, 2007; Doğan,
2008). Programın ilk yılında öğrenciler, tüm Eğitim Fakültelerinin birinci ve ikinci yarıyılında okutulan zorunlu
ve ortak dersleri almaktadırlar. Gelişim ve öğrenme, eğitim temelli dersler ve alan bilgisine giriş dersleri
takiben beşinci yarıyıldan itibaren PDR öğrencileri ağırlıklı olarak kuramsal ve uygulama boyutunda alan
derslerinin eğitimini almaktadırlar. Mezuniyet sonrasında, PDR alanında yüksek lisans ve doktora programlarına
devam edenler için Amerika ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi alanda uzmanlaşma henüz söz konusu değildir.
Yüksek lisans ve doktora öğretimleri tek bir “Rehberlik ve Psikolojik Danışma” programı şeklinde
yapılanmıştır, farklı programlar bulunmamaktadır. Akademik çevre tarafından bu konu da çok fazla
tartışılmaktadır. Bazı akademisyenler, daha nitelikli PDR hizmetlerinin uzmanlaşma ile mümkün olabileceğini
1
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savunurlarken (Kuzgun, 2000), çoğunluk lisans düzeyindeki eğitimin yeterli olduğu görüşünü kabul
etmektedirler (Akkoyun, 1995; Doğan, 1996).
Türkiye’de lisans düzeyindeki PDR programları, genel olarak, okul psikolojik danışmanı
yetiştirmektedir. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi devlet okullarında ihtiyacın çok fazla olması
nedeniyle ağırlıklı olarak ilköğretim ve ortaöğretimde rehber öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Dünyada ise,
PDR mezunları başta eğitim kurumlarında olmak üzere endüstri ve sağlık kurumlarında, istihdam ve
rehabilitasyon kurumlarında, üniversite kariyer planlama ve yerleştirme merkezleri, özel psikolojik danışma
merkezleri, toplum psikolojik danışma klinikleri ve üniversite psikolojik danışma merkezlerinde görev
yapmaktadırlar (Pietrofesa, Hoffman ve Splete, 1984).
Ülkemizde, yaklaşık 60 yıllık bir geçmişi olan PDR alanı, üniversitelerdeki lisans programları ile 40
yıldır psikolojik danışman yetiştirmektedir. Özellikle son yıllarda, ÖSS tercih listelerinde PDR, en çok tercih
edilen programlar arasında üst sıralarda yer almaktadır. Mesleğin bu kadar tercih edilmesinin beraberinde büyük
sorumluluklar da getirmektedir. Bunlardan ilki, psikolojik danışman eğitiminin niteliği ve kalitesidir (Doğan,
2000; Ergene, 2010, Korkut, 2007). Toplumun sosyo-kültürel yapısındaki değişiklikler, ekonomik krizler,
dünyada olup biten şiddet olaylarının ve savaşların toplumumuza yansımaları, değişen aile yapısı ve değerler,
teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren yenilikler, eğitim sisteminde sıkça değişiklik yapılması, çocuk ve
gençler arasında yaygınlaşan şiddet ve madde bağımlılığı PDR hizmetlerine duyulan gereksinimi artırmakla
beraber, PDR hizmetlerinden beklentileri de farklılaştırmıştır. Alanda çalışan okul rehber öğretmenlerinin, lisans
düzeyinde aldıkları PDR eğitimi ile bu beklentilere ne kadar cevap verebildikleri son yıllarda alanyazında
yapılan araştırmalara konu olmuştur. Bu araştırmaların sonucunda, öğrencilerin uygulama yaşantılarının yetersiz
olduğu (Özgüven, 1990), okullarda görev yapan psikolojik danışmanların performanslarında yetersiz oldukları
(Aydemir-Sevim ve Hamamcı, 1999; Özyürek ve Kılıç-Atıcı, 2002), lisans eğitiminin zayıf yanları, psikolojik
danışma uygulamalarının yetersizliği, lisans eğitiminin mesleğe hazırlamaması, seçmeli ve alan derslerinin
azlığı (Güneri, Büyükgöze-Kavas ve Koydemir, 2007), okullarda yapılan uygulama çalışmaları için yeterli
sürede ve biçimde bireysel veya grup süpervizyonu alınamadığı (Özyürek, 2009), Türkiye’de PDR lisans
programlarında nitelikli bir psikolojik danışma becerileri eğitimi yapılamadığı (Aladağ, 2013), alan
çalışanlarının staj, süpervizyon ve uygulama yetersizliğini dile getirdiği ( Tuzgöl ve Keklik, 2012), psikolojik
danışman yetiştiren programların yeniden yapılandırılması gerektiği (Doğan, 2001) ya da akredite edilmesinin
yararlı olacağı (Doğan, 2000) yönünde bulgular elde edilmiştir.
Benzer şekilde, bu çalışma ile okullarda çalışan rehber öğretmenlerin, lisans eğitimlerine ilişkin
görüşleri, lisans eğitiminde edindikleri bilgiler dışında ne tür bilgi ve becerilere sahip olmak istedikleri,
okullarda ne tür çalışmalar yapmak ihtiyacında oldukları ve mesleki açıdan kendilerini geliştirmek üzere hangi
konularda nereden destek aldıkları kendi yazılı anlatımları aracılığı ile incelenmiştir. Sonuçlar, alanyazında
yapılmış benzer araştırma bulguları ile birlikte tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
YÖNTEM
Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Edirne ili merkez ve Havsa,
Uzunköprü, Keşan ve Lalapaşa ilçelerinde görev yapan 31 rehber öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma
grubu belirlenirken amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklemin
belirlenmesinde seçilen rehber öğretmenlerin sadece P.D.R. lisans mezunu olması ölçüt olarak belirlenmiştir.
Çalışmaya katılan rehber öğretmenlerin 19’u kadın, 12’si erkektir. Rehber öğretmenlerin, 13’ü lisede, 8’i
ortaokul ve 10’u ilkokulda görev yapmaktadır.
Çalışmada verileri toplamak üzere, alanında uzman üç tane rehber öğretmenin görüş ve önerileri
alınarak hazırlanan, açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Rehber
öğretmenler, okullarda ziyaret edilmiş, araştırma ile ilgili gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra araştırmaya
katılmaya gönüllü olanlara görüşme formu kapalı zarf usulü teslim edilip sonrasında da aynı şekilde teslim
alınmıştır. İlçelerde görev yapan rehber öğretmenler ile yüz yüze iletişim imkânı bulunmadığından kendilerine
telefon yoluyla ulaşılarak gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra e-posta adreslerine görüşme formu
gönderilmiştir.
Araştırmanın verileri, içerik analizi yöntemi ile kodlanmış ve analiz edilmiştir. İçerik analizinde temel
amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Kavramlar bizi temalara götürür ve
temalar sayesinde olguları daha iyi düzenleyebilir ve daha anlaşılır hale getirebiliriz (Yıldırım ve Şimşek, 2005).
Araştırmada toplanan veriler kodlanmış, ardından temalar oluşturulmuştur. Araştırmada elde edilen verilerin
inandırıcılığını ve tutarlılığını teyit etmek için taslak temalar belirlenip kodlara göre düzenlendikten sonra
uzman incelemesine (Yıldırım ve Şimşek, 2005) sunulmuştur. Alanında uzman ve nitel çalışmalar yapmış üç
uzmanla birlikte değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda, araştırmacı tarafından tüm süreç sözel
olarak uzmanlara aktarılmış, toplanan verileri, ulaşılan sonuçları göstererek kendi yaklaşımını ve düşünme
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biçiminin geçerliğini uzman ile birlikte değerlendirmiştir. Uzmanlar, verileri ve analizi gözden geçirmiş ve bu
süreçlerin uygunluğuna ilişkin geri bildirimde bulunmuştur.
BULGULAR
Araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen bulgular, gerekli yerlerde rehber öğretmenlerin
görüşlerinden meydana gelen doğrudan alıntılar ile desteklenerek sunulmuştur.
Lisans Eğitimi
Araştırmada ilk olarak, rehber öğretmenlerin aldıkları lisans eğitimlerini okul yaşantısında nasıl ve ne
düzeyde kullandıkları sorulmuştur. Bu konudaki temalar Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Lisans eğitiminde kazanılan bilgi ve becerilerin okul yaşantısında kullanımına ilişkin görüşler
Tema

Lisans eğitiminde kazanılan bilgi ve
becerilerin okul yaşantısında kullanımı

Alt Temalar

f

%

Teorik düzeydeki bilgimi kullanıyorum
ancak pratikte yetersiz kalıyorum.

18

58

Lisans eğitiminde aldıklarımız ile pratik
yaşantıda bizden istenen farklı

9

30

Psikolojik danışma becerileri

21

68

Bireyi tanıma teknikleri

8

25

Gelişim ve öğrenme

5

16

İletişim

2

6

Özel eğitim

1

3

Eğitsel rehberlik

1

3

Tablo 1’deki görüşler incelendiğinde, rehber öğretmenlerin yarıdan fazlası (% 58), lisans eğitiminde
edindikleri teorik bilgiyi pratik yaşantıda kullanmakta yetersiz kaldıklarını, % 30’u (n=9) ise, okullarda rehber
öğretmenden beklenenlerin farklı olduğu gerekçesi ile lisans eğitiminde edinilen bilgi ve becerilerin
kullanılamadığını düşünmektedirler. Rehber öğretmenlerin, % 68’inin (n=21) okullarda psikolojik danışma
becerilerini, % 25’inin (n=8) bireyi tanıma teknikleri, % 16’sının (n=16) gelişim psikolojisi, iletişim, özel eğitim
ve eğitsel rehberlik bilgilerini okul yaşantısında kullandıkları görülmektedir.
Teorik bilgi ile uygulama alanının oldukça farklı olduğunu düşünüyorum. Lisans eğitimi, yoğunluk
olarak psikolojik danışma ağırlıklı idi. Ancak uygulamada psikolojik danışma çok sık yapılamıyor (R.Ö.14,
Kadın, Yaş 37, Gazi Üniversitesi P.D.R.Mezunu).
Uygulama ile teorik bilgiler birbirinden çok farklı. Bu mesleği uyguladıkça profesyonelleşiyorsunuz.
Eğitimde aldığım dersler yetersiz kaldı (R.Ö. 15, Erkek, Yaş 45, Marmara Üniversitesi P.D.R. Mezunu).
Lisans eğitimi derslerinin etkisini öğrenci görüşmelerinde fark ediyorum. Fakat öğrenci görüşmesi
haricindeki kısımlarda fazlasıyla eksik olduğunu düşünüyorum (R.Ö.28, Kadın, Yaş 24, Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi P.D.R. Mezunu).
Aldığım derslerin birçoğunu kullandığımı düşünmüyorum. Teorik ve pratikte büyük farklar olduğu
kanısındayım. Üniversitelerdeki uygulama eğitimlerine daha ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum (R.Ö.
39, Kadın, Yaş 26, Maltepe Üniversitesi P.D.R. Mezunu).
Araştırmaya katılan rehber öğretmenlere ikinci olarak, bu mesleği icra etmek için lisans eğitimini
yeterli olup olmadığı ve lisans eğitimi dışında ne tür eğitimler alınırsa daha iyi olacağı sorulmuştur. Bu
konudaki temalar Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Lisans eğitiminin yeterliliğine ilişkin görüşler
Tema

Alt Temalar

f

%

17

55

Teorik eğitim yeterli, pratik eğitim
yetersiz

2

7

Uzmanlaşma olmalı

5

16

Hizmet içi eğitimlerle desteklenmeli

8

25

Uygulamalı eğitimler almalıyız

16

52

Tek başına lisans eğitimi
çalışmak için yeterli değil

alanda

Lisans eğitiminin yeterliliği

Tablo 2’deki rehber öğretmen görüşlerine göre, rehber öğretmenlerin % 55’i (n=17) lisans eğitimini
alanda çalışmak için tek başına yeterli bulmamaktadır. Rehber öğretmenlerin % 7’si (n=2) lisans eğitimini teorik
düzeyde yeterli buna karşın pratik düzeyde yetersiz bulmaktadırlar, % 16’sı (n=5) alanda uzmanlaşmanın olması
gerektiği, % 25’i (n=8) hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi, % 52’si (n=16) uygulamaya dönük eğitimler
alınması gerektiği görüşündedirler. Rehber öğretmenlerin tamamı, lisans eğitiminde alınan bilgi ve becerilerin
sürekli eğitimlerle güncellenmesi gerektiğini bildirmişlerdir.
Teorik açıdan yeterli ancak tek başına işe yaramıyor. Çatışma çözme, şiddet gibi konularda eğitimler
alınmalı, aksi takdirde kişisel deneyimlerle çözüme gidilmeye çalışılıyor (R.Ö.1, Erkek, Yaş 26, İstanbul
Üniversitesi P.D.R. Mezunu).
Lisans eğitimi temel oluşturuyor. Bu temelin üzerine koyulması gerekir. Çünkü mesleğimiz dinamik bir
meslek. Değişimleri, gelişmeleri takip etmemiz gerekir (R.Ö.18, Kadın, Yaş 30, OMÜ P.D.R.Mezunu).
Süpervizyon
Araştırmada rehber öğretmenlere kurs veya eğitim alarak uygulamada ne tür konularda çalışmalar
yapma ihtiyacında oldukları sorulmuştur. Bu konudaki temalar Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Rehber öğretmenlerin okullarda ihtiyaç duydukları süpervizyona ilişkin görüşleri
Tema

Süpervizyon

Alt Temalar

f

%

Grup rehberliği odaklı eğitim

9

29

Aile Danışmanlığı

8

25

Test Eğitimi

7

23

Davranış Bozuklukları

5

16

Grupla psikolojik danışma

4

13

Psikolojik Danışma

4

13

Psikodrama

4

13

Tablo 3’te görüldüğü üzere rehber öğretmenlerin çoğu, uygulama yaşantısında kullanmak üzere çeşitli
konularda bilgi ve beceri kazanmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bunlardan ilk sırada yer alan grup rehberliği odaklı
eğitimler kapsamında öfke yönetimi, çatışma çözümü, iletişim becerileri, değerler eğitimi sıkça bahsedilmiştir.
Mevcut bütün problemler için somut hareketler yaptırabilecek gerçekleştirilebilecek bilgiler veren tüm
eğitimlere açığım (R.Ö.1, Erkek, Yaş 26, İstanbul Üniversitesi P.D.R.Mezunu).
Kendi alanımızla ilgili uzmanlarca farklı konularla ilgili (öfke yönetimi, ergenlerle iletişim ve
sorunları…) seminerler, kendi alanımıza katkı sağlayacak sertifikalı kurslar isterim (R.Ö. 30, Kadın, Yaş 34,
Atatürk Üniversitesi, P.D.R.Mezunu).
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Mesleki Gelişim
Araştırmaya katılan rehber öğretmenlere, mesleki açıdan kendilerini geliştirmek üzere hangi konularda
nereden destek aldıkları sorulmuştur. Bu konudaki temalar Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Rehber öğretmenlerin mesleki açıdan kendilerini geliştirmek üzere hangi konularda nereden
destek aldıklarına ilişkin görüşleri
Tema

Alt Temalar

Olumlu
görüşler
(f)

%

Olumsuz
görüşler
(f)

%

Üniversiteden destek almak

3

10

28

90

R.A.M.’dan destek almak

21

67

10

33

Mesleki Gelişim

Tablo 4’e göre, rehber öğretmenlerin % 61’i (n=19) üniversitelerden yardım alamadığını, % 67’si (n=
21) R.A.M.’nden ihtiyaç duyduğu konularda yardım aldığını ifade etmiştir. Olumsuz görüş bildiren rehber
öğretmenlerin 33’ü ise (n=10) ne üniversiteden ne de R.A.M’dan destek aldığını bildirmişlerdir. R.A.M.’dan
yardım alan rehber öğretmenlerin çoğu ise özel eğitim konusunda yardım aldıklarını belirtmişlerdir.
TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırmanın sonuçları, P.D.R. lisans mezunlarının çoğunun lisans eğitiminde kazandıkları bilgi ve
becerileri okuldaki çalışma yaşantısında pratiğe dönüştürmede yetersiz kaldıklarını, bazısının ise lisans
eğitimleriyle P.D.R mezunlarına verilen bilgi ve becerilerin, okullarda rehber öğretmenlerden istenenlerden
farklı olması nedeniyle kullanılmadığını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, Aydemir-Sevim ve Hamamcı
(1999), rehber öğretmenlerle mesleki doyum üzerine yaptıkları araştırma sonucunda, rehber öğretmenlerin
rehberliğin bilgi verme işlevini yerine getirmede kendilerini yeterli hissettikleri, uygulama kısmında ise orta
düzeyde yeterli hissettikleri saptamışlardır. Dost-Tuzgöl ve Keklik (2012), alanda çalışanların gözünden P.D.R.
alanının sorunları konulu araştırma sonucunda, alan eğitiminin mezunlarına kazandırmaya çalıştığı bilgi ve
becerilerde önemli aksamaların olduğu, mezunların yeterli derecede uygulama alanlarına ve MEB sistemine
aşina olmadıkları ortaya çıkmıştır.
Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin çoğu lisans eğitiminin tek başına yeterli olmadığını, bir kısmı
ise; lisans eğitiminin teorikte yeterli pratikte yetersiz kaldığını, uzmanlaşmanın olması gerektiğini, lisans
eğitiminin hizmet içi eğitim, uygulamalı eğitim gibi sürekli eğitimlerle desteklenmesi gerektiğini bildirmesi
dikkat çekicidir. Bu sonuç, lisans eğitiminin yetersiz kalmasının yanı sıra süpervizyon ihtiyacının alanda
çalışırken de devam ettiği şeklinde yorumlanabilir. Kuzgun (2000), psikolojik danışman eğitimiyle ilgili olarak
daha nitelikli ve verimli hizmet verilebilmesinin lisans eğitimi ile mümkün olmadığını bildirmiştir. Doğan
(1997), uzmanlık düzeyinde sunulması gereken P.D.R. hizmetlerinin yeterli deneyim ve hazırlığı olmayan lisans
mezunlarından beklemenin ciddi sorunlara neden olduğunu belirtmiştir. Özyürek’in (2009), okullarda psikolojik
danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları konusunda yaptığı ulusal bir
tarama çalışması sonucunda, Türkiye’de psikolojik danışman eğitimi bakımından önemli bir deneyim elde
edilmekle birlikte, okullarda öğrencilerin düzenli ve yeterli düzeyde süpervizyon ve geribildirim alamadıkları
ortaya çıkmıştır. Aladağ’ın (2013), P.D.R. lisans programlarında verilen psikolojik danışma becerileri eğitimi ile
ilgili betimsel araştırmasında çoğu lisans programının psikolojik danışma becerilerini öğretmek amacıyla bir
psikolojik danışma becerileri eğitimi programını temel almadığı, lisans programlarında güncel kaynakların ve
yeni gelişmelerin takip edilmediği, Türkiye’deki bazı P.D.R. lisans programlarında psikolojik danışma
becerilerinin teorik bir ders olarak sade anlatıma dayalı yürütüldüğü ortaya çıkmıştır.
Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin, grup rehberliği odaklı eğitimler, aile danışmanlığı, testler,
davranış bozuklukları, psikolojik danışma (bireysel ve grup) ve psikodrama konularında süpervizyona ihtiyaç
duydukları görülmektedir. Paisley ve Borders’a göre (1995), psikolojik danışmanlar okullarda farklı öğrenci
sorunlarıyla karşılaşmakta ve özel vakalarla ilgili olarak destek alabilecekleri bir süpervizyon hizmetine ihtiyaç
duymaktadırlar (Aktaran: Tuzgöl-Dost ve Keklik, 2012). Jackson ve arkadaşları (2002), 21.yüzyılda okul
psikolojik danışmanlarını yetiştirirken grup rehberliği gibi grup çalışmalarına daha fazla ağırlık verilebileceğini
belirtmişlerdir.
Araştırma sonuçları, rehber öğretmenlerin yardım almak ve kendilerini geliştirmek amacıyla genelde
Rehberlik Araştırma Merkezi’nden en çok özel eğitimi konusunda yardım aldıklarını, üniversitelerden yardım
alamadıklarını ortaya koymaktadır.
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Sonuç olarak, lisans programlarından mezun olarak çalışma hayatına atılan P.D.R. mezunları,
kendilerini teorik düzeyde donanımlı ancak uygulama kısmında eksik görmektedirler. Daha fazla eğitilerek ve
süpervizyon alarak uygulamada daha iyi olacaklarını düşünmektedirler. Rehberlik Araştırma Merkezleri, rehber
öğretmenler için yardım ve destek alabilecekleri önemli bir konumdadır. Bu sonuçlardan yola çıkarak, rehberlik
ve psikolojik danışma hizmetlerinin daha verimli ve nitelikli hale getirilmesi için Türkiye’de verilen lisans
eğitimlerinin alanda çalışanların ihtiyaçlarına ne kadar ve ne düzeyde cevap verdiğinin yeniden gözden
geçirilmesi, lisans programlarının akredite edilmesi, mezuniyet sonrasında da alan çalışanlarına sürekli
eğitimlerle desteğin devam ederek mezunların güçlendirilmesi, günümüzde özel eğitim ağırlıklı çalışan
R.A.M’larda lisansüstü eğitim almış rehber öğretmenlerin görevlendirilerek veya R.A.M’larda çalışanlara eğitici
eğitimleri verilerek rehberlik ve psikolojik danışma alanının güçlendirilmesi, üniversitelerin bulundukları illerde
çalışan rehber öğretmenlerle zaman zaman çalıştaylar, seminerler vb. düzenleyerek iletişim içinde olmaları
önerilebilir.
Bu çalışma, yurt genelinde çalışan rehber öğretmenlerin sayısı düşünüldüğünde küçük bir grupla
yapılmış bir araştırmadır. Bunun yanı sıra, öz bildirime dayalı veri toplanmış olması da araştırmanın diğer bir
sınırlılığıdır. Gelecekte yapılacak araştırmalarda, farklı veri toplama araçları kullanılarak araştırma sorununa
ilişkin daha derinlemesine ulusal boyutta verilere ulaşmak amaçlanabilir.
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ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ PROGRAMINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİNE DAYALI BİR
PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI*
A CURRICULUM EVALUATION STUDY DEPENDING ON PARENT OPINIONS
REGARDING KIDS COLLEGE CURRİCULUM
Şule Çeviker Ay1
Özet
Yeni nesil üniversiteler, toplumsal sorumluluklarını toplumun kolay ulaşabileceği ve toplumsal katkı sağlayacak
yapılanmalarla yerine getirmektedirler. Bu çalışma velilerin, Düzce’de bu amaçla hazırlanmış çocuk üniversitesi programı
sonrasında programa ilişkin görüşlerini ve yeni çocuk üniversitesi programlarına ilişkin önerilerini belirlemek üzere
yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin çocuk üniversitelerinde ya da çocuklara yönelik projelerde uygulanabilecek
programlar için yönlendirici olması beklenmektedir. Araştırmada veriler, programa katılan çocukların velileri tarafından
doldurulan formlardan elde edilmiştir. Yüz yüze görüşmelerde velilerden alınan bilgiler de kaydedilmiş ve yorumlama
kolaylığı sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Böylece velilerden çocuk üniversitesi programında yer alan tüm derslere ve
programın diğer unsurlarına yönelik görüş ve öneriler toplanmıştır. Nitel veri analizi tekniklerinden içerik analizine
başvurulan bu çalışmada velilerin değerlendirmelerinin programın etkileri, programın özelliği, öğretmen ve mekan
kategorileri altında toplandığı görülmüştür. Veriler, program değerlendirme yaklaşımlarından CIPP (Bağlam-Girdi-SüreçÇıktı) modeli dikkate alınarak bağlam, girdi, süreç ve çıktı kategorileri altında olumlu ve olumsuz görüşler ve öneriler
şeklinde değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: çocuk üniversitesi, program değerlendirme, CIPP (Bağlam-Girdi-Süreç-Çıktı), veli görüşleri
Abstract
New generation universities fulfil their public responsibilities by configurations to which community can easily reach and
which will provide public contribution. This study was performed in order to determine the expectations of parents from
the kids college curriculum and to receive their suggestions related with new kids college curriculums after the kids college
curriculum prepared for this aim. The data obtained from the study is expected to be directive for children oriented projects
that may be applied in children education and research centres. The data of research was obtained from forms filled by
parents of participant children. The info received from face to face interviews with parents were recorded and used for ease
of interpretation. Therefore opinions and suggestions related with lessons in kids college curriculum and other elements of
the program were collected from parents. In this study in which content analysis (among qualitative analysis techniques)
was used, it was observed that the evaluations if parents were gathered under program effects, program property, teacher
and location categories. The data was evaluated as positive and negative opinions and suggestions under the scope of
context, input, process and product categories by taking CIPP (context-input-process-product) model into consideration.
Key Words: kids college, curriculum evaluation, CIPP (Context, Input, Process, Product), parent opinions

GİRİŞ
Tüm Dünya’da üniversiteler dönüşüm yaşamakta, yeni yapılanmalarında toplumla ilişkilere önem
vermekte, herkesin ulaşabileceği, öğretim, araştırma ve üretim merkezlerine dönüşmektedir. Artık
üniversitelerin bir amacı da toplumsal sorumluluk projeleri üretmek ve toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda
sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır. Bu katkıyı sağlamanın bir yolu da çocuk üniversiteleri ya da
çocuklara yönelik programlar ve projelerle çocukların gelişimini desteklemektir.
Dünyadaki çocuk üniversitesi programları incelendiğinde, amaç ve hedeflerin ortak bir paydada
birleştiği görülmektedir. Çocukları bilim, sanat, spor etkinlikleri yoluyla geliştirmek, çocuklarda üniversite
kültürünü oluşturmak, sosyal sorumluluk yoluyla üniversite çevresinde yaşayanlara bilim, sanat, spor kanalıyla
kaliteli ve sağlıklı yaşam alışkanlığı sunabilmektir.
Bu çalışma Düzce’de Düzcelilerin ihtiyaç duyduğu ve ilgi göstereceği çocuk üniversitesi programının
niteliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tasarlanmış çocuk üniversitesi programı uygulanmış, sonrasında
uygulanan programa ilişkin değerlendirmeleri ve yeni çocuk üniversitesi programlarına ilişkin önerileri
belirlemek üzere velilerden veri toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin çocuk üniversitesi gibi çocuk
eğitimi yapan merkezlerde ya da çocuklara yönelik projelerde uygulanabilecek programlar için yönlendirici
olması beklenmektedir.
Yurt içi ya da yurt dışı çalışmalarda Çocuk Üniversitesi ile ilgili giderek artan uygulamaya ulaşılmakta
ancak yayınlara rastlanmamaktadır. Oysa bu programların değerlendirilmesi de toplumsal sorumluluk
projelerini, üniversite-toplum ilişkilerini geliştirmek, çocukluk çağında bilim, sanat, spor alanlarında bilimsel
temelli rasyonel ve işlevsel uygulamalar yapmak için gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışma özünde bir program
1

Yrd.Doç.Dr., Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, suleay@duzce.edu.tr, (380)5421366
*Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yapılmıştır.
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değerlendirme çalışması olarak tasarlanmış ve Çocuk Üniversitesi’nin etkililiği sorgulanmıştır. Bu türde bir
programın uygulanması sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği, programın olumlu olumsuz yanları
belirlenerek ve öneriler alınarak ortaya konulmuştur.
Stufflebeam’e göre değerlendirme sürecinde yetkililerin programla ilgili dört alanda karar vermesi
gerekmektedir. Bunlar; planlama ile ilgili kararlar, yapılaştırma ile ilgili kararlar, yürütme ve uygulama ile ilgili
kararlar ve yeniden düzenleme ile ilgili kararlardır. Bu dört farklı karar aşamasının her biri için uygun
değerlendirme türü tavsiye edilmektedir. Bunlar bağlam (context), girdi (input), süreç (process) ve çıktı /
üründür (product). Bu model bu dört öğenin baş harflerinin bir araya gelmesiyle CIPP modeli olarak da
anılmaktadır ve bu dört öğe modelin kalbini oluşturmaktadır (Popham, 1988).
Bir öğretim programını değerlendirmek ve bu değerlendirme sonucunda karar verecek kişilere bilgiler
sunmak amaçlanıyorsa, çeşitli alanlardan eğitimcilerin, uzmanların ve ilgililerin kullanımı ve bilgilendirilmeleri
için geliştirilmiş bir model olan Stufflebeam’in CIPP modeli kullanılabilecek en etkili yöntemlerden biridir. Bu
model, program geliştirmeye yardımcı olması amacıyla geliştirilmiştir. Stufflebeam’e göre, bağlamın
değerlendirilmesi bir eğitim ortamında problemleri, ihtiyaçları ve fırsatları belirlemeye yardımcı olan deneysel
verileri toplamayı içerir. Girdinin değerlendirilmesi ise programın hedeflerinin elde edilmesi için kaynakların
nasıl kullanılabileceğine ilişkin veri sağlamayı gerektirir. Sürecin değerlendirilmesinin amacı, öğretim sürecinde
planlanan ve uygulanan etkinlikler arasındaki uygunluğu belirlemektir. Son boyut olan ürün / çıktı
değerlendirmede ise değerlendirmeciler programın nihai sonuçlarının/ürünlerinin/çıktılarının bekledikleri
şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili veriler toplarlar (Popham, 1988). CIPP modelinin bu programın
değerlendirilmesi için seçilme nedeni, yeni bir program geliştirmede mevcut programın verilerini kullanmaya en
uygun model olmasıdır. Bu program değerlendirme araştırmasında, program, velilerin görüşleriyle bağlam,
girdi, süreç ve çıktı bağlamında değerlendirilmekte ve yeni bir çocuk üniversitesi için öneriler alınmaktadır.
YÖNTEM
Nitel araştırma modeliyle gerçekleştirilen bu araştırmada kullanılan tekniğin durum çalışması olduğu
söylenebilir. Durum çalışması; güncel bir olguyu kendi yaşam çerçevesi içinde çalışan, birden fazla kanıt veya
veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan görgül bir araştırma yöntemidir (Yin, 1984’den akt.
Yıldırım ve Şimşek 2000). Durum çalışması (Şimşek ve Yıldırım, 2000), bir olgu ya da olayı yerinde ve
derinliğine incelemeye olanak verir ve daha çok nasıl ve niçin ve ne sorularına cevap arar. Bu çalışmada da 3
haftalık Çocuk Üniversitesi programı 1.-5. sınıf öğrencilerine uygulanmış ve kendi çerçevesinde veli
görüşleriyle değerlendirilmiştir. Araştırmada veriler, programa katılan çocukların velileri tarafından doldurulan
formlardan (35) elde edilmiştir. Bu formların, her gün ders dönüşünde çocuklarını izleyerek ve dinleyerek
doldurmaları istenmiştir. Formlar, her bir dersle ilgili olumlu ve olumsuz görüşlerin yansıtılacağı sütunlar ve
dönem sonunda velilerin genel olarak izlenimleriyle dolduracakları kısımlardan oluşmuş, bu kısımlarda olumlu
ve olumsuz görüşleri ve önerilerini yansıtmaları istenmiştir. Ayrıca velilere “başka “ sorusuyla ilave etmek
istedikleri görüş, eleştiri ve önerilerini yazma olanağı sunulmuştur. Yüz yüze görüşmelerde velilerden alınan
bilgiler de kaydedilmiş ve yorumlama kolaylığı sağlamak amacıyla deşifre edilerek kullanılmıştır. Böylece
formlar ve görüşmeler aracılığıyla velilerden çocuk üniversitesi programında yer alan tüm derslere ve programın
diğer unsurlarına yönelik görüş ve öneriler toplanmıştır. Nitel veri analizi tekniklerinden içerik analizi
kullanılarak veli görüşleri analiz edilmiş, daha sonra CIPP modeli dikkate alınarak veli görüşleri bağlam, girdi,
süreç ve çıktı kategorileri altında olumlu ve olumsuz görüşler ve öneriler şeklinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Çocuk Üniversitesi öğrenci velilerinin görüşme sorularına verdikleri cevaplar içerik analizi ile
çözümlenmiştir. Görüşleri ifade eden kodlar saptanmış ve birbiriyle ilişkili kodlar kategoriler altında
toplanmıştır.
Tablo 1: Velilerin Çocuk Üniversitesi’ne İlişkin Değerlendirmeleri
Kategoriler
Programın
etkileri

Kodlar
1.Duyuşsal etkiler
2.Bilişsel ürünler –çıktılar- ve beceriler
3.Yaratıcılık, hayal gücü ve liderlik
4.Yüzme becerisi ve sevgisi
5.Bilimsel bakış ve merak
6.Alternatif eğlenme-zaman geçirme yolu
7.El becerisi
8.Sosyal ilişkiler, iletişim ve kendini ifade etme
9.Grupla çalışma becerisi
10.Üniversite hayali
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f
27
18
13
12
10
7
6
5
2
1

%
77,1
51,4
37,1
34,2
28,6
20
17,1
14,8
5,7
2,7
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Program
özelliği

Öğretmen

Mekan

1.Yararlı-yapıcı
2.Eğlenceli, ilgi çekici
3.Oynarken, eğlenirken öğreten
4.iyi seçilmiş, birbirini tamamlayıcı şekilde organize edilmiş
5.Materyali zengin
1.Sevgi doluluk-samimiyet
2.İlgililik
3.Uzmanlık
1.Etkileyici, hedefe uygun
2.Yeterli, güvenli

19
19
15
10
9
15
10
5
17
5

54,3
54,3
42,9
28,6
25,7
42,9
28,6
14,3
48,6
14,3

Analiz sonucunda ortaya 4 temel kategori çıkmıştır: programın etkileri, programın özellikleri, öğretmen
ve mekan. Bu kategoriler altında veli görüşleri aşağıdaki tabloda (Tablo 1) frekans ve yüzdeleriyle verilmiştir.
Tablo 1’de görüldüğü gibi programın etkileri 10 kodla ifade edilmiştir. Veliler tarafından en sık dile
getirilen etkiler (%77,1) duyuşsal etkilerdir. “Yaptığı etkinlikleri bize anlattı. Çok mutlu ve kendinden emin
görünüyordu. Çok da hevesliydi. Kendi başına fotoğraf çekmek de özgüven vermiş. Çok olumlu etkilendiğini
düşünüyoruz.(5)”, “Öğrendiklerinden gururluydu. (10)”, “Biz ailece bu projeyi çok beğendik. Üniversiteli
çocuklar kendilerini gerçekten çok özel hissettiler. (13)”, “Kendine olan güveni daha da arttı. (16)”, “Okulda
bile yapamadığı deneyleri yapmanın, yaratıcı oyunlar oynamanın mutluluğunu yaşadığını gördüm.(2)” , “Yaz
okulu F’nin çok hoşuna gitti, çok hevesli ve mutlu bir şekilde gidiyor. Çok memnunuz. Çocuğumuza kendisinin
çok önemli bir varlık olduğunu ve her şeyi görerek ve dokunarak öğrenmenin kendisinin en doğal hakkı
olduğunu hissettirmişler.(5)”, “Yaptıklarını anlatırken çok heyecanlı. (8)”, “Gittiğimiz her ortamda Çocuk
Üniversitesi’nden ve orada yaptıklarından bahsediyor, kolay kolay unutacağını sanmıyorum.(16)” “…bilgilerin
gözle görülebilir yaşamsal deneyimlere dönüşmesi onu heyecanlandırdı. (21)”, “İşlenen her dersten büyük zevk
aldığını ve yeni şeyler yaptığını ifade etti. (32)” gibi çeşitli şekillerde ifade edilmiş veli görüşlerinde paylaşıldığı
gibi veliler çocuklarının bu programa katılarak özgüvenlerini geliştirdiklerini, öğrendiklerinden haz
duyduklarını, öğrendiklerini büyük bir heyecan ve mutlulukla paylaştıklarını ve motivasyonlarının yüksek
olduğunu ifade etmişlerdir. Çocuk Üniversitesi’nin duyuşsal etkilerinin oldukça olumlu olduğu görülmektedir.
Velilerin programla ilgili olarak ifade ettiği ikinci büyük etkisi (%51,4) bilişsel ürünler -çıktılar- ve
becerilerdir. Bu etkilerin her bir dersin kazanımlarıyla ilgili olduğu görülmektedir. “Temel ilkyardım
becerilerini kazandı, basit tedbirlerin hayat kurtardığını öğrendi.(3)”, “Acil durumlarda basitçe nasıl ilk yardım
yapabileceğini biliyor. (15)”, “Rol yapma becerisi gelişti.(3)”, “Madde, mineral, kimyasal olayların farkına
vardı.(3)”, “Mikroskop kullanmayı öğrendi. (25)”, “Özellikle her suyun içilemeyeceğini ve bitkilerin
hayatımızda ne kadar önemli yeri olduğunu öğrettiniz ... (14),“, “Fotoğrafçılığın sadece resim çekmek değil,
sanat olduğu bilincine vardı.(3)” , “Gereksiz yere fotoğraf çekilmeyeceğini öğrendi. (14)” diyerek veliler
derslerin bilişsel hedeflerine ulaşmada başarılı olduğunu ifade etmişlerdir.
Veliler programın çocuklarının yaratıcılık, hayal gücü ve liderlik becerilerini de geliştirdiğini (%37,1)
belirtmişlerdir. “Bu programda liderlik özelliği daha da güçlendi.(2)”, “Plastik sanatlar sayesinde hayal gücü
arttı.(1)”, “Yaratıcı oyunlarla yaratıcılık gücü çok arttı. Kömürü bile artık bir şeye çevirebiliyor.(12)”, “Bireysel
yaratıcılığında artış gözlemledim.(2)”, “İlk geldiğinde, ‘anne!, konulara değişik açılardan bakmayı öğrendik’
dedi. (8)” cümlelerinde ifade edildiği gibi, velilere göre program, çocukların liderlik ve yaratıcılık gücünü
geliştirmiştir.
Velilerin %34,2’si diğer becerilerden ayrıca çocuklarının yüzme becerisi ve sevgisi kazandığını “Su
korkusunu attı, yüzmeyi öğrendi, daha rahat banyo yapıyor. (11)”, “Böyle yüzebileceğini ummazdım. Her
şeyden önce sudan korkmamayı öğrendi ve yüzmeyi çok sevdi.(13), “Balıklama atlamayı yıllardır yapamıyordu,
burada öğrendi. (17)”, “Hiç suya girmemiş çocuklara bile yüzme öğretildi. Çok iyi sonuç alındı.(29)” gibi
cümlelerle ifade etmişlerdir.
Programın velilerce ifade edilen bir başka etkisi çocukların bilimsel bakış ve merak sahibi olmalarıdır
(% 34,2). Veliler bu etkiyi, “İlginç ve sürpriz sonuçlar elde ettiği deneyler bilimsel ufkunu biraz daha açmış
gözüktü.(2)”, “Bilime merağı arttı, çevredeki olayları farklı bir gözle görmeye başladı.(3)”, “U… bilim adamı
olmayı hedefleyen bir öğrenciniz, belli ki çok büyük etkisi olmuş deney derslerinin. (7)”, “Çok mutlu, neredeyse
her şeye mikroskoptan bakmayı istiyor, buluşlar yapabileceğini düşünüyor. (8)”, “Tüm hayali bir mikroskop ile
inceleme yapmaktı. Bilim adamı olmak istiyordu. Bu bir adım oldu. Ufku gelişti. (23)”, “Artık mikropları gözle
göremediğimizi ama var olduğunu biliyor. Davranışı da bu yönde değişti. El hijyenine dikkati arttı. Canlılara
bakış açısı değişti. Etrafında gördüğü şeylere anlam yükleyebildiğine inanıyorum. (32)” gibi cümlelerle ifade
etmişlerdir.
Alternatif eğlenme-zaman geçirme yolu (% 20) velilerin “Şimdiki çocuklar bilgisayar çocuğu ama artık
oyun oynamayı öğrendi.(1)”, “Bilgisayar dışında da hoş vakit geçirebileceğini ve boş zamanını faydalı
geçirmeyi öğrendi. (3)”, “Oyun oynamaktan başka eğlenceyle yapabileceği başka etkinlikler olduğunu anladı.
(8)”, “Eski oyunları öğrenmek çok enteresan geldi. (21)” ve “Dışarıda hep futbol oynuyordu. Bizim
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çocukluğumuzda oynadığımız oyunları bilmiyordu. (29)” ifadeleriyle anlattıkları bir başka program etkisi
olmuştur.
Çocuk Üniversitesi programının el becerileri (%17,1), sosyal ilişkiler, iletişim ve kendini ifade etme
(%14,8), grupla çalışma becerisi (%5,7) kazandırdığı velilerin “El becerileri gerektiren işleri daha iyi yapmaya
başladı. (14)”, “Grupla çalışma becerisinde artış gözlemledim. (2)”, “İkili ilişkileri, iletişim becerileri gelişti.(3)”
gibi cümlelerinden anlaşılmaktadır. Bu kategoride yer alan son program etkisi “N…’nin şimdiye kadar bir
üniversite hayalini duymamıştım ama artık böyle hayallerden bahsediyor. (8)” cümlesiyle örneklenen üniversite
hayali (% 2,7) kurma etkisidir.
Veli görüşlerinde ikinci kategori program özelliğidir. Veliler bu kategoride programın yararlı-yapıcı
(%54,3), eğlenceli, ilgi çekici (%54,3), oynarken, eğlenirken öğreten (%25,7), iyi seçilmiş, birbirini tamamlayıcı
şekilde organize edilmiş (%28,6), materyali zengin (%42,9) bir program olduğu görüşlerini dile getirmişlerdir.
“Çok yapıcı ve geliştirici bir program oldu. (34)”, “Program genelinde çok yararlı olarak planlanmış. (19)”,
“Balık, yılan, ahtapot kesmek çok ilginç geldi. (1)”, “Kimya dersine bayıldım şeklinde bir ifade kullandı.
Deneylerin büyüleyici olduğunu söyledi. (22)”, “Tatilin 3 haftası hem yararlı hem de eğlenceli geçti. (2)”,
“Birbirini tamamlayıcı ders ve konular…bütün dersler eşit düşünülmüş eğlence ve eğitim bir arada. (28)”,
“Bütün etkinlikleri oyun sanıyor. (11)”, “Dersler için gereken bilgileri alırken görsel olarak da araç gereçleri
kullanmaları destekleyici bir eğitim almalarını sağladı. (28)”, “Hiç malzeme sıkıntınız olmadı. (33)”, “Özellikle
biyoloji-kimya gibi derslerde bolca araç-gereç kullanılmış. Bu da derslerin verimliliğini arttırdı. (13)” gibi
cümlelerde program özelliklerini dile getirmişlerdir.
Veliler üçüncü kategoride öğretmen özelliklerini sevgi doluluk-samimiyet (%42,9), ilgililik (%28,6) ve
uzmanlık (%14,3) olarak açıklamış, bunu örneklemede “Hepsi çocuklara kendini sevdirmeyi başarmış saygılı
öğretmenler. (14)”, “Çocuklarımız üzerindeki etkileri çok iyi, seviliyorlar. (15)”, “Öğretmenlerimiz çok ilgili,
bu işi severek yaptıklarını da çocukların konuşmalarından anlayabiliyoruz. (13)”, “Öğretmenlerle tanışma
fırsatımız olmadı ama yeterince alakalı olduklarının farkındayız. (34)”, “Derslerin zevkli ve verimli geçmesinde
en büyük etmendi öğretmenler. (9)”, “Her biri alanında uzman, deneyimli. (11)” gibi ifadeler kullanmışlardır.
Veli görüşlerinin analizinde ortaya çıkan son kategori mekandır. Veliler mekanı etkileyici, hedefe
uygun (% 48,6) ve yeterli, güvenli (% 14,3) bulduklarını “En güzel sürprizlerden biri “Çocuk Üniversitesi”
tabelası idi. (9)”, “Bu sürecin üniversite ortamında yaşanması da ayrı bir güzellikti. (23)”, Kızımın anlattığı
kadarıyla gayet güzel. Özellikle minderlerden çok memnundu. (28)”, “Programa mekanın katkısı olduğu aşikar.
(21)”, “Özellikle Çocuk Üniversitesi diye ayrı bir binanın olması çocukları da aileleri de çok mutlu ediyor.
(35)”, “Çocuk Üniversitesi’nin eğitim görmüş olduğu her biriminden çok memnun kaldı. (25)”, “Çok güvenli
olduğunu biliyorum. Onun için içim rahat. (8)” şeklinde ifade etmişlerdir.
Çocuk Üniversitesi programını geliştirmek için velilerin önerileri alınmış, öneriler Tablo 2’ de
verilmiştir:
Tablo 2: Velilerin Yeni Çocuk Üniversitesi Programlarına İlişkin Önerileri
Öneriler

f

%

Programı aynı şekliyle-bütün olarak koruma

20

57

Programı aynı şekliyle koruma ancak programa ders ekleme*

19

54,2

Genel program süresini arttırma

17

48,6

Bazı derslerin süresini arttırma

10

28,6

Süreyi aynen koruma

8

22,9

Hedef kitleyi genişletme

8

22,9

İşleniş değiştirme

6

17,1

Tek tek derslerden oluşan tercihe bağlı program

4

11,4

Program sonunda gösteri yapma

3

8,6

Bazı derslerde süreyi azaltma

2

5,7

Programı takip eden 2. program ekleme

2

5,7

Mevcut programa seçimlik dersler ekleme

2

5,7

Velilerin büyük bir kısmı (%57) programın aynen korunmasını önermişlerdir. “Bütün dersler çok
eğitici, hiçbiri çıkarılmamalı. (5)”, “Mevcut dersler yeterli, tümü yerinde ve güzel.(2)”, “Bütünleşik bir program
olması (birçok ders tek programda) gayet iyi, çıkarılmasını istediğimiz hiçbir ders yok. (3)”, “Bence böyle
olması gayet iyi. Çünkü her konuda az da olsa fikir sahibi olsunlar derim. (7)”, “Bütün bir program seçimi daha
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iyi. Tek tek ders seçimi karışıklık yaratır ve bütünlüğü bozabilir diye düşünüyorum. (17)” diyerek bu görüşlerini
ifade etmişlerdir. Programı aynı şekliyle koruma ancak programa ders ekleme (%54,2) seçeneğini sunarken
velilerin ‘belki’, ‘olabilirse’ gibi ifadelerle başlayan cümleler kurdukları program içeriğinden memnuniyetin
yüksek olduğunu ancak şartlar zorlanırsa programa dersler eklenebileceği düşüncesinde olduklarını
düşündürmektedir. Önerilen dersler aşağıda ayrı bir tabloda ele alınmaktadır. Veliler çoğunlukla (%48,6) genel
program süresini arttırma önerisinde bulunmuşlardır. “4 hafta olsa daha iyi olur. (4)”, “Süre tabi ki az gelir
böyle güzel çalışmalarda(28).” diyerek tercihlerinin daha uzun bir program olduğunu belirtmişlerdir. Bazı
derslerin süresini arttırma talebi velilerin %28,6’sından gelmiştir.
Süresinin arttırılması istenen dersler Plastik Sanatlar (11,4), Drama (8,6), Fotoğraf (8,6), Yüzme (5,7),
Deney (2,9), Yaratıcı Oyunlar (2,9) ve İlk Yardım (2,9) olmuştur. Buna karşın programda her şeyin süresinin
aynen korunmasını önerenlerin oranı % 22,9 olmuştur. Velilerin %22,9’u programın hedef kitlesinin
genişletilmesini önererek “Gelecek sene ortaokullar için de bir program hazırlamanızı isteriz. Benim kızım
gelecek yıl 12 yaşında olacak. Ben ona da uygun bir program yapılmasını ve onun katılmasını son derece fazla
istiyorum. (2)”, “Yaş aralığı iyi planlanmış ama orta seviyedeki öğrenciler için de program düzenlenmeli. (25)”
demişlerdir. İşleniş değiştirmeyi öneren veliler (%17,1) “G.O. dersinin işleniş biçimi daha sevecen olabilir.(2)”,
“Fotoğrafçılık dersinde teknik bilgiyi azaltıp daha çok pratik yapılabilir. (10)”, “Plastik sanatlarda artık
malzemelerle etkinlikler yapılabilir. (11)”, “Doğa gezisi yapıp orada fotoğraf çekebilirler. (24)” dersleri ortam
ve malzemeyle renklendirme önerileri sunarken bir dersin işlenişinde öğretmenin olumsuz etkisine dikkat
çekmişlerdir. Velilerin %11,4’ü “Tercihe göre tek tek dersler verilebilir. (24)”, “Dersler çocuğun tercihine göre
seçilebilir. (30)” diyerek tek tek derslerden oluşan tercihe bağlı programın yapılabileceği önerisinde
bulunmuşlardır. Velilerin %8,6’sı program sonunda gösteri yapma önerisini getirmişlerdir. Velilerin %5,7’si
programdaki bazı derslerin süresinin azaltılmasını önermiştir. Bu dersler Fotoğrafçılık (%8,6) ve Geleneksel
Oyunlar’dır (%2,9). Geleneksel Oyunlar dersi sevilmiş ancak öğretmenin ayrımcılık yaptığı ve sert davrandığı
gerekçeleriyle öğretmen değiştirme ya da süre azaltma talebini yaratmış, Fotoğrafçılık dersi ise dış mekanın
sıcak olması nedeniyle iç mekanda etkin olabilecek daha kısa sürede işlenmesi önerilmiştir. Bu ders aynı
orandaki veli tarafından da süresinin arttırılması istenmiş ders olmuştur. Velilerin 5,7’si tarafından bu programı
takip eden 2. program ekleme önerisi getirilmiştir. Bu öneri “Bu sürecin ikinci etabı da olmalı. Çocuk o zaman
bir veya iki ders seçip ona devam etmeli. (23)“ düşüncesiyle ilgileri ve yetenekleri tanıdıktan sonra geliştirme
amacıyla sunulmuştur. Son olarak velilerin %5,7’si “Bu haliyle de çok güzel ama tek tek tercih de yapılabilir.
(8)” diyerek mevcut programa seçimlik dersler ekleme önerisini sunmuşlardır. Müzik (%22,9), başka sporlar
(%11,4), İngilizce (%11,4), Dans ve Enstrüman ile Doğayı Tanıma dersleri (%8,6) daha çok tercih edilen
derslerdir. Programa alınması önerilen derslerin oranları incelendiğinde ilgilerin çok dağınık olduğu ve mevcut
programın önemli bir eksikliğinin görülmediği düşünülebilir. Tercihler çok farklı şekillendiğinden programda
müzik, spor dans, doğa gibi seçimlik derslerin bulunması, bu derslerin programda aynı anda olması, böylece
programın düzenini bozmadan ilgilere yönelik seçenekler sunulması önerilebilir.
Çocuk Üniversitesi programının değerlendirmesini daha etraflıca yapabilmek için program
değerlendirme yaklaşımlarından CIPP (Bağlam-Girdi-Süreç-Çıktı) modelini dikkate almak daha yararlı
olacaktır.
Velilerin programla ilgili görüşlerini bağlam, girdi, süreç ve çıktı öğeleriyle program değerlendirme
modeline oturtarak değerlendirdiğimizde velilerin programın bağlamından, girdilerinden, sürecinden ve
çıktılarından oldukça memnun oldukları görülmektedir.
Veliler, çıktılar ve bağlamla ilgili hiçbir olumsuz görüş bildirmezken, girdi ve süreç ile ilgili birer
olumsuz görüş iletmişlerdir. Girdiyle ilgili olarak fotoğraf çekmek üzere kampüs alanına çıkıldığında sıcak
havanın olumsuz etkisinden çocuklarının yakındıkları ve bunu değiştirmek için ormanlık alan gibi yerlerde
fotoğraf çekilmesini ya da dersin süresinin kısaltılmasını önerdikleri görülmektedir. Süreç ile ilgili tek olumsuz
görüş, bir dersin öğretmeninin ayrımcılık yaptığı ve sinirli davrandığı konusundadır. Veliler, dersin daha
sevecen işlenmesi, öğretmenin daha az bağırması önerisinde bulunmuşlardır.
Bağlam değerlendirmesinde programla ilgili en göze çarpan, en memnun kalınan hususlar; bilim, sanat,
spor ve eğlenceyi bir araya toplayan bütünleşik bir programın hazırlanmış olmasıdır. Bu kapsamlı programın
tüm derslerinin isabetli seçildiği ve birbirini tamamlayıcı oldukları düşünülmektedir. Veliler, çok iyi organize
edildiğini düşündükleri bu çalışmayı, Düzceliler için bir şans ve Üniversite için marka çalışmalarına katkısı olan
bir program olarak görmektedirler. Veliler, bağlamla ilgili olumlu görüşlerini bağlama ilişkin öneri ve
beklentileriyle de desteklemektedirler. Çoğunluk tarafından programın bilim, sanat, spor ve eğlence içerikli
yapısının bozulmadan korunması, programın güzel ve işlevsel olmasından dolayı süresinin arttırılması ve
olabilirse seçimlik derslerin eklenebilmesi ya da bu programın birinci etap kabul edilerek her öğrencinin
ilgisinin keşfedilmesi amacıyla sürdürülmesi ve ikinci etapta ilgilere göre seçimlik derslerin yer alması
istenmiştir. Programdan duyulan memnuniyetin bir göstergesi de programın hedef kitlesinin ortaokulları da
kapsayacak şekilde genişletilmesinin istenmesidir. Bunun dışında bazı veliler, çocuklarının sevdikleri dersler
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için süre arttırma talebinde bulunmuşlardır. Ancak bu dersler daha çok yüzme olmakla birlikte birbirinden
farklıdır. Yüzme, haftanın dört günü programda bulunmakta, tüm öğrencilerin yüzme öğrenmesine yeterli
olmakta anacak çocuklar sıcak havada daha fazla yüzme talep etmektedirler.
Veliler girdileri değerlendirirken üniversite ortamında, ayrı bir binada, “Çocuk Üniversitesi” tabelası
altında, laboratuvarda, yüzme havuzunda, minderli, rahat ve güvenli bir sınıfta, malzeme ve araç kısıtlamasına
hiç gitmeden profesyonelce hazırlanmış genel bir program ve iyi düzenlenmiş günlük ders akışından oldukça
memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Etkinliklerin ilgi çekiciliği ve mekânın adı en çarpıcı unsurlar gibi
gözükmekte, velilerin servis hizmeti ve öğle yemeğinin varlığından da çok memnun oldukları görülmektedir.
Girdilerle ilgili önerilere bakıldığında evden getirilebilecek giysilerle Drama dersinin, artık malzemelerle plastik
sanatlar dersinin zenginleştirilmesi, fotoğraf çekiminin doğa gezisine çıkılarak yapılması ve programın güçlü
yönlerinden olan günlük yaşantıda iç içe olduğumuz, sıradan kabul ettiğimiz eşya, olgu ya da bilgilerin
detaylarına, enteresanlıklarına yer verilmesinin daha da arttırılmasını istedikleri görülmektedir. Velilerin
program girdilerinden de oldukça memnun olduğu söylenebilir.
Velilerin görüşlerinin sayıca en çok yoğunlaştığı program öğesinin süreç olduğu görülmektedir.
Sürecin çok iyi yürütüldüğünü ifade eden veliler, bu başarıda en büyük payın iyi iletişim kuran, sevecen, ilgili,
işini seven, samimi, alanında uzman ve deneyimli öğretmenler olduğu görüşünü paylaşmaktadırlar. Aynı şekilde
derslerin eğlenerek öğrenmeyi sağlayan etkinliklerle yürütülmesi, öğrencilerin her etkinliği oyun zannedip
eğlenmeleri, yaratıcı etkinliklere yer verilmesi, öğrencilerin düşündürülmesi, tüm çocukların tüm etkinliklere
bizzat katılımının sağlanması ve böylece kendilerini çok özel, değerli hissetmeleri de programın başarısını
sağlayan önemli etkenler olarak görülmüştür. Tüm öğrencilerin eğlendiği, mutlu olduğu, kendilerini daha
değerli hissettikleri velilerin ortak kanılarıdır. Çocuk Üniversitesi programı ile oldukça başarılı bir sürecin
planlanıp uygulandığı görülmüştür. Nitekim velilerden gelen öneri de dolu dolu yaşadıkları ifade edilen bu
sürecin unutulmaması için her gün bir günlük tutmalarının istenmesidir.
Velilerin çıktılarla ilgili yorumları incelendiğinde fene karşı olumlu tutum geliştirme, bilimsel yöntemi
kullanmaya ilgi duyma, plastik sanatlara ilgi duyma ve kendini ifade etmede kullanma, drama çalışmalarıyla
kendini ifade etme becerisini geliştirme, dijital fotoğraf makinesi ile kuralına uygun fotoğraf çekme, temel ilk
yardım kurallarını tanıma ve uygulama, yüzme, geleneksel grup oyunlarını oynama, yaratıcılık düzeyini
geliştirme gibi tüm program hedeflerine ulaşıldığı bununla birlikte hedeflenmemiş pek çok olumlu sonucunda
elde edildiği görülmektedir. Veliler, çocuklarının buluşlar yapabileceklerini düşündüklerini, bilimsel merağın
arttığını, çevresini daha iyi anlamaya başladıklarını, bilim adamı olma-üniversiteye gitme gibi hayallerinin,
iletişim ve grupla çalışma becerilerin, liderlik becerilerinin ve özgüvenin geliştiğini ve programda kendilerini
özel hissedip mutlu olduklarını ifade etmişlerdir.
Beklenenden fazla ve özellikle kazanılması zor olumlu duyuşsal özelliklerin inşaasında sürecin ve
öğretmenlerin önemli rolü olduğu düşünülmektedir. Her ortam ve etkinlikte öğrenciler kendilerinin
önemsendiğini hissetmiş ve yaparak öğrenmişlerdir. Derslerin önce teorik işlenip sonra uygulamayla
pekiştirilmesi anlayışı benimsenmemiş, etkinlik yapılırken teorik bilgi öğrencilerin ihtiyaç hissetmesiyle birlikte
verilmiştir. Öğrenciler programa alınmadan önce dikkatlice yapılan öğretmen seçimi ve seçilen öğretmenlerle
yürütülen sınıf yönetimi, sınıf atmosferi oluşturma, öğrenci merkezli öğretim yöntemleri, yaratıcılığı geliştirme
teknikleri gibi hizmet-içi eğitim uygulamalarının, her öğrencinin ilk günden isminin öğrenilmesini sağlayan
tanışma tekniklerinin, öğrencilerin kendilerini rahat hissedecekleri, öğrenme stillerine saygılı geleneksel masalısıralı sınıf düzeninde uzak, minderlerin kullanıldığı rahat sınıf atmosferinin duyuşsal özellikleri üzerinde
etkisinin olduğu düşünülmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Velilerin çocuk üniversitesine ilişkin değerlendirmeleri, programın etkileri, programın özellikleri,
öğretmen ve mekan kategorileri altında toplanmıştır. Veliler, programın en büyük etkisinin olumlu duyuşsal
etkiler yaratması olduğunu, bunu sırasıyla bilişsel ürünler ve beceriler, yaratıcılık, hayal gücü ve liderlik, yüzme
becerisi ve sevgisi, bilimsel bakış ve merak, alternatif eğlenme-zaman geçirme yolu, el becerisi, sosyal ilişkiler,
iletişim ve kendini ifade etme, grupla çalışma becerisi, üniversite hayali kurma gibi kazanımların takip ettiğini
düşünmektedir. Veliler programı, yararlı-yapıcı, eğlenceli, ilgi çekici, oynarken, eğlenirken öğreten, iyi seçilmiş,
birbirini tamamlayıcı şekilde organize edilmiş, materyali zengin bir program olarak açıklamaktadırlar.
Programda öğretmen faktörünü değerlendiren veliler, öğretmenleri, sevgi dolu-samimi, ilgili, uzman olarak
görmekte ve mekanı da etkileyici, hedefe uygun, yeterli ve güvenli olarak tanımlamaktadırlar.
Velilerin programla ilgili görüşlerini bağlam, girdi, süreç ve çıktı öğeleriyle program değerlendirme
modeline oturtarak değerlendirdiğimizde velilerin programın bağlamından, girdilerinden, sürecinden ve
çıktılarından oldukça memnun oldukları görülmektedir. Program, başarıya ulaşmıştır. Ancak fotoğraf
çekimlerinde kullanılacak gölge mekana ve öğrenciler arasında öğretmenin ayrımcılık yaptığını
düşündürebilecek davranışlar için önleyici tedbirlere gereksinim duyulmaktadır.
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Veliler bir alanda açılmış derslerden çok, öğrencinin farklı alanları keşfetmesini ve kendini farklı
alanlarda tanımasını sağlayan bilim-sanat-spor ve oyun içerikli programdan memnun kalmışlardır. Bu sonucun
devlet okullarında mekan ve öğretmen yetersizlikleri nedeniyle sunulamayan fırsatlardan kaynaklandığı
düşünülebilir. Velilerin yeni çocuk üniversitesi için önerileri, programı aynı şekliyle bilim-sanat-spor ve oyun
içeriğiyle bütün olarak koruma, programı aynı şekliyle koruma ancak programa bireysel ilgileri dikkate alan
ders ekleme, genel program süresini arttırma, bazı derslerin süresini arttırma, hedef kitleyi ortaokulları da
kapsayacak şekilde genişletme noktalarında toplanmaktadır. Programa eklenmesi önerilen derslerin oranları
incelendiğinde ilgilerin çok dağınık olduğu ve mevcut programın önemli bir eksikliğinin görülmediği
düşünülebilir. Tercihler çok farklı şekillendiğinden programda müzik, spor dans, doğa, dil gibi seçimlik
derslerin bulunması, bu derslerin programda aynı anda olması, böylece programın düzenini bozmadan ilgilere
yönelik seçenekler sunulması önerilebilir.
Tüm veriler dikkate alındığında yeni açılacak çocuk üniversitelerinde ilk ve ortaokullara yönelik bilim,
sanat, spor alanlarını kapsayan 3-4 hafta süreli programların yapılması, programa müzik, spor ve dil derslerinin
eş zamanlı ancak seçimlik dersler konarak konması, bu şekilde öğrencilerin keşfettikleri bireysel ilgilerine de
zaman ayırmanın sağlanması, öğretmen seçimlerinde uzmanlık kadar sevecenlik, çocukla iletişim, sınıf yönetimi
becerileri gibi önemli özeliklerin ölçüt alınması ve öğretmenlere hizmet öncesi eğitim yapılması önerilebilir.
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BİR DURUM ÇALIŞMASI ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ PROGRAMI, ÖĞRENCİLERİN
BEKLENTİLERİ VE DEĞERLENDİRMELERİ*
A CASE STUDY: KIDS COLLEGE CURRICULUM, EXPECTATIONS AND
EVALUATIONS OF STUDENTS
Şule Çeviker Ay1
Özet
Amerika, Avrupa ve Türkiye’de son yıllarda sayıları giderek artan Çocuk Üniversiteleri, Üniversite-toplum arasında
sürdürülebilir iletişimin ve işbirliğinin yapılanmasında bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, Düzce
Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyetlerine yön
vermek amacıyla pilot uygulaması yapılan çocuk üniversitesi programından Düzceli çocukların beklentilerini belirlemek,
bu programın olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymak ve yeni çocuk üniversitesi programlarına ilişkin önerileri almak
amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, “Öğrencilerin Çocuk Üniversitesi’nden beklentileri nelerdir? Öğrenciler Çocuk
Üniversitesi eğitim programını nasıl değerlendirmektedir? Yeni bir Çocuk Üniversitesi programı için öğrencilerin önerileri
nelerdir?” sorularına yanıt aranmıştır. Programın katılımcılarını Düzce’de yaşayan ve programa katılan ilkokul çağındaki
(1.-5. sınıf) çocuklar oluşturmaktadır. Öğrencilerle yapılan grup görüşmeleri deşifre edilmiş, veriler içerik analizi ile
çözümlenmiştir. Öğrencilerin çocuk üniversitesinden beklentileri; içerik, süreç, ortam ve materyal temalarıyla
açıklanmıştır. Program sonunda alınan öğrenci görüşleri, programın bağlam, girdi, süreç, çıktı temaları altında
değerlendirilebildiğini göstermiştir. Öğrenci beklentileri sonuçlarla karşılaştırılmış, programın başarılı ve başarısız yönleri
saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: çocuk üniversitesi, program değerlendirme, öğrenci görüşleri, beklentiler
Abstract
Kids colleges numvers of which gradually increase in America, Europe and Turkey in recent years appear as a tool for the
configuration of sustainable relationship and cooperation between university and community. The aim of the study is to
determine the expectations of Duzce children from the kids college curriculum which is subject to trial, to stress the
positive and negative aspects of this program and to receive the suggestions related with new kids colleges curriculum prior
to establishment of kids colleges application and research centre which is planned to be established under the body of
Duzce University. In the research, answers were searched for the following questions: "what are the expectations of
children from kids colleges?", "how do the students evaluate the kids college curriculum?", “what are the suggestions of
students for a new kids college?" The participants of the program consists of primary school children (1st - 5th grade)
living in Duzce. The group interviews performed with students were deciphered and data was analysed by content analysis.
The expectations of children from kids college were explained by content, process, environment and material themes. The
student opinions received at the end of curriculum showed that the curriculum can be evaluated under the scope of context,
input, process, product themes. The expectations of students were compared with results and the successful and
unsuccessful aspects of the curriculum were determined.
Key Words: kids college, curriculum evaluation, students opinion, expectations

GİRİŞ
Amerika’da, Avrupa’da ve son yıllarda Türkiye’de Çocuk Üniversiteleri Üniversite-toplum arasında
sürdürülebilir iletişimin ve işbirliğinin yapılanmasında bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. 95 ülkede varlık
gösteren bu yapılanmaların Türkiye’deki sayısı da 15’e yaklaşmaktadır.
Çocukları bilim, sanat, spor etkinlikleri yoluyla geliştirmek, çocuklarda üniversite kültürünü
oluşturmak, sosyal sorumluluk yoluyla üniversite çevresinde yaşayanlara bilim, sanat, spor kanalıyla kaliteli ve
sağlıklı yaşam alışkanlığı sunabilmek gibi amaçlarla kurulan çocuk üniversiteleri, öğrencilere eğitimin çekici
yüzünü sunmak zorundadır. Sınırlı kontenjanlara yarışma yoluyla girmeye çalışan öğrenciler, okul ve
dershanelerde sadece akademik alanlarda test çözme becerisini arttırma mücadelesindeyken kendilerini ve farklı
bilim, sanat, spor dallarını tanıyamamaktadırlar.
Bu sorunu çözmede üniversitelerin de yapabilecekleri bulunmakta, toplumsal sorumluluğunun bir
parçası olarak olanaklarını ve bilimsel birikimini öğrencileri bilim, sanat ve sporda geliştiren ve aynı zamanda
eğitimi sevdiren uygulamalar sağlama zorunluluğu doğmaktadır. Sayıları giderek artan çocuk eğitimi araştırma
ve uygulama merkezleri ve çocuk üniversitesi adıyla anılan proje ve programlar bu ihtiyacın bir yansımasıdır.
Bu çalışmada çocuk üniversitesi programına devam eden öğrencilerin çocuk üniversitesinden
beklentilerini ve programın sonunda programa ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini belirlemek
amaçlanmıştır. Elde edilen bulguların çocuklara yönelik eğitim programlarında kullanılması umulmaktadır.
11
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YÖNTEM
Nitel araştırma modeliyle gerçekleştirilen bu araştırmada kullanılan tekniğin durum çalışması olduğu
söylenebilir. Durum çalışması; güncel bir olguyu kendi yaşam çerçevesi içinde çalışan, birden fazla kanıt veya
veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan görgül bir araştırma yöntemidir (Yin, 1984’den akt.
Yıldırım ve Şimşek 2000). Durum çalışması (Şimşek ve Yıldırım, 2000), bir olgu ya da olayı yerinde ve
derinliğine incelemeye olanak verir ve daha çok nasıl ve niçin ve ne sorularına cevap arar. Bu çalışmada da
Çocuk Üniversitesi programı denenmiş ve kendi çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Programın katılımcıları Düzce Üniversitesi’nde uygulanan Çocuk Üniversitesi programının ilkokul
çağındaki (1.-5. sınıflar) 80 öğrencisidir. Bu öğrenciler; TV, radyo ve web ilanlarıyla Düzce’de yapılan
duyuruların ardından eğitim programımıza ön kayıt yaptıranlar arasından oransız küme örnekleme yöntemiyle
ve kura yoluyla belirlenmiştir. Öğrencilerin yaş grupları belirlenirken gelişim dönemi özellikleri dikkate
alınmış, ilkokullarda birleştirilmiş sınıf uygulamalarında da kullanıldığı gibi 1.,2.,3. sınıflar bir grupta, 4.-5.
sınıflar bir grupta toplanacak şekilde planlama yapılmıştır. Öğrencilerden veriler yarı yapılandırılmış görüşme
formu kullanılarak grup görüşmesiyle toplanmıştır. Her iki dönem başında grup görüşmesinde çocuklara “Çocuk
Üniversitesi’nden beklentileriniz nelerdir? Burada ne olsun, ne olmasın?” soruları sorulmuş, programın sonunda
da “3 haftadır Çocuk Üniversitesi’ndesiniz. Çocuk Üniversitesini nasıl buldunuz, neleri beğendiniz, neleri
beğenmediniz? Seneye de böyle bir program açarsak bu programda nelerin olmasını ya da olmamasını ister
siniz? Bir dahaki Çocuk Üniversitesi programı nasıl olsun, hangi dersler eklensin/çıkarılsın, neler değişsin?
soruları sorularak öğrencilerin programdan memnun oldukları, memnun olmadıkları yönler ve yeni programlar
için önerileri saptanmaya çalışılmıştır. Görüşme sırasında görüşme formundan seçilen sorularla verilerin daha
detaylı alınması sağlanmıştır. Grup görüşmelerinin kamera veya ses kaydı alınmıştır. Kayıtların deşifre
edilmesiyle 46 sayfalık metin elde edilmiştir. İçerik analizi yoluyla veriler çözümlenmiştir. Çözümlemeler 6
hafta arayla 2 kez araştırmacı tarafından tekrar kodlanarak karşılaştırılmıştır. Ayrıca araştırma verilerinin
güvenirliğini ve geçerliğini arttırmak için araştırmacı 6 haftalık programın tümünde programı izlemiş,
gözlemlerine dayalı notlar almış, eğitimci, veli ve öğrencilerle süreç boyunca görüş paylaşımlarında
bulunmuştur.
BULGULAR
Öğrenci beklentileri
Öğrenci cevapları içerik analizi ile çözümlendiğinde çocuk üniversitesinden beklentilerinin 4 tema
altında toplandığı görülmektedir (Tablo 1). Temalar; içerik, süreç, ortam ve materyaldir. Öğrenciler materyalle
ilgili üç, ortamla ilgili beş, süreçle ilgili yedi, konu ve etkinlikle ilgili on dört beklentilerini ifade etmişlerdir.
Öğrencilerin en büyük beklentileri içerikle -konu ve etkinlik türü- ile ilgilidir ve bunu sürece- işleyişe ve ortama
yönelik beklentiler takip etmektedir. İçerik teması kapsamındaki pek çok beklentinin aslında işleyişi de ifade
ettiği görülmektedir. Öğrenciler her içerik önerisini bir etkinlik şeklinde sundukları için bu ifadeler içerik teması
altında gruplanmıştır.
Tablo 1: Öğrenci Görüşleri Analiz Edildiğinde Ortaya Çıkan Tema ve Kodlar
Tema
İçerik (KonuEtkinlik türü)
Süreç
Ortam
Materyal

Kod
Deneyler, El işi (maske, ağaçlar, kent, maketler, kuklalar, kendileriyle ilgili çalışmalar), drama-tiyatro
yapmak, yüzmek, dalmak, canlıların ilginç fotoğraflarını çekmek, kukla yapmak- kendini yapmak,
senaryo üretmek, yanardağ yapmak vb
Eğlenceli, oyunlaşmış, öğrenci merkezli (öğretmeni dinlemek yerine etkin olarak, yaparak öğrenmek,
keşfetmek) testsiz, ödevsiz.
Yarışmanın olmadığı, eğlenceli, serbest olabildikleri ve öğretmenin olumlu iklim yarattığı (sevecen,
sabırlı, öğrenciye yapma fırsatı tanıyan), kapalı alan dışında
Bol malzeme, maket, geri dönüşüm malzemeleri

Öğrenciler Çocuk Üniversitesi’nde deneyler, maketler, drama-tiyatro yapmak, yüzmek, dalmak,
canlıların ilginç fotoğraflarını çekmek, senaryo üretmek, yanardağ yapmak vb. etkinlikleri ya da konuları
işlemeyi istemektedirler. “Hep televizyonlarda gördüğümüz gibi birkaç maddeyi karıştırıp yeni maddeler
oluşturmayı (deney) istiyoruz.” , “Bence kent yapalım maket şeklinde.”, “ Plastik eşyalardan heykeller yapalım
kukla ve ona benzer şeyler.”, “Taklit yapalım, canlandırmalar yapalım…”. Öğrencilerin üzerinde durdukları
tüm konuların ve ya etkinliklerin öğrenci aktivitesine dayalı olduğu ve okullarda gerçekleştirme fırsatı
bulamadıkları, zaman ve malzeme gerektiren etkinlikler olduğu görülmektedir. Öğrenciler etkin olmayı, yaparak
yaşayarak öğrenmeyi tercih etmektedirler. Nitekim bu beklenti aradıkları süreç- işleyiş özellikleriyle de tutarlılık
göstermektedir.
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Öğrenciler işleyişe ilişkin beklentilerini “…keşfetmek istiyoruz”, “Hep oturup sizi dinlemeyelim. Hep
siz anlatmayın”, “Öğretmen dinlemek yerine biraz da iş yapalım, biz etkin olalım.”, “Maketler üzerinde
uygulayalım.” sözlerinde olduğu gibi kendilerini dinleyici değil, tüm duyularıyla öğrenmede aktif olarak
görmek ve keşfetmek isteğindedirler. Öğrenciler bu rolleri gerçekleştirmek üzere “Eğlence bekliyoruz”, “Yarış
olmasın.”, “İçeride yapmayalım drama dersini, dışarıda yapalım.” “Bağırma çağırma olmasın, öğretmenler
kızmasın.”, “Serbest olalım” sözlerinde belirttikleri gibi öğretmenin olumlu tutumlarını gözlemledikleri, sınıf
duvarlarının dışına çıkılabilen, yarışmaya sürüklenmedikleri daha serbest bir ortam tercih etmektedirler.
Öğrenciler Çocuk Üniversitesi’nde “Ödev olmasın.”, “Test olmasın.” diyerek yoğun çalışma ve
sınanma sorunlarına ara vermek istediklerini göstermişlerdir. Öğrenciler zamanlarının büyük bir bölümünü
okullarda, dershane, etüt merkezi vb. mekanlarda sürekli sınavlara hazırlanarak geçirmekte ve bir yarışma
atmosferi ve başarı sağlamak için getirilen kuralların baskısıyla gergin yaşamaktadırlar. İstekleri, onların
çocukluğun doğasına ve çağımızın eğitim anlayışına uygundur. Materyal teması altında “ Plastik eşyalardan
heykeller yapalım.”, “Geri dönüşüm malzemeleri kullanalım.”, “Dramada oyuncaklar olsun.” gibi görüşleriyle
öğrenme sürecinde materyal kullanmaya verdikleri önemi aslında diğer temalar altında toplanmış görüşler
arasında da “uygulayalım” ana düşüncesiyle de yansıtmışlardır. Öğrenci beklentilerini yansıtan doğrudan
alıntılara örnekler Tablo 2’ de verilmiştir.
Öğrenci görüşmelerinden elde edilen verilere dayanarak Çocuk Üniversitesi’nde öğrencilerin
okullardaki mevcut eğitim düzeninden uzaklaşmak istedikleri, öğretmen merkezli ve yarışmacı, bol ödev ve
sınavın olduğu süreçten uzaklaşarak tüm duyularıyla katılacakları, merak duygularını canlı tutacak
etkinliklerden oluşan bir programdan geçmek istedikleri söylenebilir.
Tablo 2: Öğrencilerin Çocuk Üniversitesi İle İlgili Beklentileri
Olması istenenler

Olması istenmeyenler
Doğrudan alıntılar

Eğlence.
Oyun.
Serbest olalım.
İlginç deneyler, mesela bir şeyler yapar keşfederiz. Hep
televizyonda gördüğümüz gibi.
Yanardağ
Hayvan organlarını inceleyelim.
Heykel yapalım?
İlginç fotoğraflar çekmek.
Canlıların fotoğraflarını çekmek : bitki, hayvan, arkadaş!
Manzara çekmek.
İnsanların merak ettiği şeyleri çekmek
Plastikten çocuk-kukla ve ona benzer şeyler yapalım.
Kendimizi yapalım.
Maske, ağaçlar yapalım.
Kent yapalım.
İlginç bir maket yapalım.
El işi gibi şeyler yapalım.
Eğlenceli bir şey yapalım.
Geri dönüşüm malzemeleri kullanalım.
Oyun olsun, rolümüz olsun.
Doğaçlamayla drama yapalım.
Taklit yapalım.
Kendimiz senaryo yazalım.
İlk yardımın nasıl yapıldığını öğrenelim.
Eğlenceli işleyelim, öğretmen uygulasın maket üstünde.
Uygulamalı olsun.
Yaralanmalarda ne yapılır?
Depremde bir yerde kalanlar nasıl çıkarılır, öğrenelim.
Eğlenceli olsun, oyun oynayalım.
Her türlü yüzme şeklini öğrenelim. Dalış yapalım

Öğretmenler kızmasın.
Bağırma çağırma olmasın.
Konuşarak işlemeyelim.
Can sıkıcı şeyler yapılmasın.
Kapalı alanda çekmeyelim fotoğrafları.
Hep oturup sizi dinlemeyelim.
Biraz da biz iş yapalım.
Rol verirken karı koca olmayalım.
Drama dersini içeride yapmayalım.
Eğlencesiz olmasın. Maketler olmazsa eğlencesiz olur.
Bazı malzemeler olmazsa eğlencesiz olur.
Yarış olmasın.
Test olmasın, ödev olmasın.

Program sonunda alınan öğrenci değerlendirmeleri
Analiz edilen öğrenci değerlendirmelerindeki kodlar, Stufflebeam’in (2000) CIPP (bağlam, girdi, süreç,
çıktı) modelinin boyutları altında toplanmıştır.
Bağlam teması altında öğrenci değerlendirmeleri 3 kodla açıklanmaktadır: program kapsamı, yeni ve
ilgi çekici içerik ve süre. Öğrenciler programın pek çok dersi-konuyu ele alan kapsamından çok hoşnut
kalmışlardır. Bu hoşnutluğu “Bence benim beğendiğim şeyler her şeyin yapılması yani tüm şeylerle uğraşılıyor.
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Başka derse gerek yok, her şey çok güzel. Hoşlanmadığım hiçbir şey yoktu.” gibi cümlelerle ifade etmişlerdir.
İçerik öğrencilere yeni, ilgi çekici ve mantıklı gelmiştir. “ Ben deney derslerini çok beğendim. Her şey çok
mantıklı.” ve “Yeni yeni şeyler öğreniyoruz.”, “İlk defa ahtapot gördüm, sonra balığın içini. Hocam çok değişik
hayvanlar gördük, bir de kan filan inceledik.”, “Plastik sanatlar çok iyi bir ders.” gibi cümlelerle bu
değerlendirmelerini yansıtmışlardır. Bağlamla ilgili olarak son kod süredir. Öğrenciler “Sevmediğim yönü
süreler yetmiyor .” derken getirdikleri “Hocam 10’da başlayıp 7’de bitse bence daha iyi olur.” önerisiyle aslında
programdan memnuniyetlerini ve daha uzun süreli programı da beğeniyle karşılayacaklarını göstermektedirler.
Çocuk Üniversitesi programının bağlam açısından olumlu değerlendirildiğini söylemek ve süresinin
uzatılmasını değerlendirmek önerilebilir.
Girdi teması altında toplanan kodlar materyal ve programı destekleyici stratejidir. Öğrenciler, “En
güzel yanı bence öğle yemeğinin de olması!” ve “En sevdiğim yönü istediğimiz kadar malzeme var.” diyerek
program girdilerinin materyal zenginliği ve programı destekleyici strateji olarak öğle yemeği verilmesini olumlu
değerlendirmişlerdir.
Süreç teması altında öğrenci görüşlerindeki vurgular, yöntem (yaparak öğrenme, buluş yoluyla-etkinlik
temelli öğrenme, oyunla öğrenme, grup çalışmalarıyla) ve sınıf atmosferi (ödev baskısız, olumlu öğretmen
davranışları, olumlu mekan algısı ve eğlenerek öğrenme) kodları altında toplanmıştır. Öğrenciler sürecin öğrenci
merkezli ve yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalı olduğunu, her bilgi ya da becerinin etkinlikler içinde
öğrenildiğini ve grup çalışmalarından hoşlandıklarını ifade etmişlerdir. “Yanardağ yapmaktan çok hoşlandık.
İki suyu birbirine karıştırınca renk çıkmasından, demir tozuyla kükürtün karışmasından… …kartona çizip
süsleyip büyük bir bebek yapmaktan hoşlandık.… Kil hamurlarından güzel güzel hediyeler yapmak…onları
boyamak çok güzeldi. Şapkaları takıp öykü yazdık. Deney yapmak çok hoşuma gitti. İnsan yapmaktan çok
hoşlandım.”, “Gölgelerin fotoğrafını çekmekten çok hoşlandık. Şey öğretmenim böyle yapmak (doğaçlama)
benim çok hoşuma gidiyor.” sözleriyle yaparak öğrendiklerini, “Biz sınıfta genellikle sınıf ortamında sadece
konu işler, çalışmaları yapar, arada bir mikroskopla inceleriz. Burada direkt mikroskopla daldık.” diyerek
etkinliklerin içinde öğrenmelerin gerçekleştiğini, “Okuldaki dersler daha sıkıcı oluyor bazen ama burada daha
eğlenceli hale getiriyoruz. Teneffüs yapamadık ama gerek yok ki zaten derslerin hepsi oyun oynatıyor.”
ifadeleriyle oyunla öğrendiklerini ve “Grup çalışmaları çok artsın, eğlenceli oluyor.” diyerek grup çalışmaları
yaptıklarını ve bundan keyif aldıklarını anlatmaktadırlar. Öğrenciler sınıf atmosferini ise, “Hocam burası sınıfa
göre bir cennet!”, “Okuldaki dersler daha sıkıcı oluyor bazen ama burada daha eğlenceli hale getiriyoruz.”,
“Buraya geldim. Şimdi canım sıkılmıyor, eğleniyorum.”, “Öğretmenim en güzel yanı ödev olmaması!”.
“Öğretmenler çok iyi kalpli.”, “Öğretmen hiç öğrenciler arasında ayrım yapmıyor. Herkese gösteriyor, herkese
elletiyor, herkese sırayla yaptırıyor.”, “Hiç ayrımcılık yok, örneğin mikroskopta bir şey baktırırken herkese
baktırıyorlar. Çocuk Üniversitesi’nde öğretmenlerim, arkadaşlarım çok değerli.” “Hoşlanmadığım hiçbir şey
yoktu açıkçası. Burası duygularımı iyi hissettiriyor.”, “Ben bütün dersleri çok seviyorum. Çocuk Üniversitesi’ne
katıldığım için de çok mutluyum.” sözleriyle ödev baskısından uzak, olumlu psikolojik atmosfere sahip,
öğretmen desteği, sevgi ve saygısı hissedilen, eğlenilen bir ortam olarak tarif etmektedirler. Öğrencilerin ortam
algısını zedeleyen olumsuz görüşü “Geleneksel Oyunlar’da tam oyuna alıştık derken (öğretmen) hee yaramazlık
yaptınız başka oyun oynayacağız deyip bize çok kızıyor. Çocuklara ayrımcılık yapılıyor. Bence bir dahaki sene
kaldırılmasın ama öğretmeni değişsin. Bizi çok fazla uyarıyorlar.” sözleriyle açıkladıkları öğretmen davranışı
konusunda olmuştur.. Öğretmenlerin davranışlarına ilişkin gözlemler dikkate alındığında bu duruma sebep olan
öğretmen davranışının her yeni oyun öğretiminde aynı öğrenciyi yardımcı olarak kullanıyor olması ve bu
öğrencinin ismini söylerken diğerlerine “sen” demesidir. Öğretmen dersin başında “Bu gün çok başım ağrıyor,
baştan söyleyeyim, yaramazlık yapmayın” demiş ve öğrencilerle olumlu iletişimin kurulmasını engellemiştir.
Programı değerlendirirken öğrenciler “Test kaldırılsın!” diyerek öğrenme sürecinde sınav baskısı istemediklerini
belirtmişlerdir. Öğrencilere uygulanan “test” tabir ettikleri çalışma 3 hafta sonunda uygulanan anket ve
yaratıcılık testidir. Öğrenmenin gerçekleştiği fiziksel ortam öğrenciler tarafından çoğunlukla beğenilirken bir
öğrenci tarafından “Ben fotoğrafçılık dersini çok istemiştim ama hiç sevmedim hocam, güneşe çıkılmasın,
yanınca akşam eve gittiğimde annem kızıyor.” sözleriyle olumsuz değerlendirilmiştir. “Ben güneşe çıkmayı
sevmiyorum. Fotoğrafçılık iki ders. Birinde ormana filan gidip çeksek. Mesela bir müzeye gitsek orada tarihi
eserleri çeksek böyle değişik değişik” önerisi getirilerek güneşli mekanın tercih edilmediği vurgulanmıştır.
Programın çıktıları boyutunda, bir başka deyişle çıktı teması altında öğrenci görüşlerinin duyuşsal
etkiler, bilişsel öğrenmeler ve beceri kazanma kodları ile açıklandığı görülmektedir. Öğrenciler her üç öğrenme
alanıyla ilgili olarak pek çok öğrenmelerinin olduğu ifade etmişlerdir. Bu ifadelerden bazıları şöyledir: “Buraya
gelmeyi çok seviyorum. İyi ki katılmışım bu okula. Böyle öğretmenlerimiz olduğu için çok şanslıyım, çok
seviyorum burayı. Buraya hemen alışabilmem çok güzel bir şey yani. Duygularımı çok iyi hissettiriyor.”. “Ben
anaokuluna döndüm yani eğlendim.”, “Deney derslerinde her şey çok hoşuma gitti.”, “Artık suya girmekten
kokmuyoruz. Yüzmeyi öğrendik.”, “Öğretmenim! Mesela bir fotoğrafta iyi fotoğrafların nasıl çekileceğini
şefkati öğrendim. Drama da saygıyı, sevgiyi, yeni oyunları, harika şeyleri, bazı oyunların birleşimini, disiplini
öğrendim.”, “Çocuk Üniversitesi’ne katıldığım için de çok mutluyum.”, “Yaratıcı oyunlar sizin oynattığınız bir
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kere zeka yani. Şapka tekniği. Onu öğrendim ve de o bana fayda verdi.”, “Drama dersinde öğretmen bize nasıl
düzgün nefes alınacağını gösterdi. Sonra nasıl düzgün nefes alarak daha hızlı, güzel konuşacağımızı onları
öğretti.”, “İlkyardım dersinde ilk yardım yapmayı öğrendim. İlk yardımda herkesin kolunu iyileştirmeyi, arı
sokmalarında iyileştirmeyi öğrendik.”, “İlk yardımdan artık arkaya binmeyi ve emniyet kemeri takmayı
öğrendim.”, “Ben ilk yardım dersinden sonra kardeşim düşmüştü merdivenden yuvarlanarak. Oradaki ilk yardım
dersindeki teknikleri kullanarak daha faydalı oldum, daha iyi oldu.”, “Yaratıcı oyunlar bence çok eğlenceli,
kaldırılmasın. Öykü çarkı çevirdik hocam. Onunla birlikte (kendi hikayelerimizi) yarattık.”, “Hocam yaratıcı
oyunlar fikir verici, zeka geliştirici.” “Fotoğraf çekmeyi öğrendik. Renkleri öğrendik. Objektifi öğrendik.”,
“Hocam çok değişik hayvanlar gördük, bir de kan filan inceledik. Onlar çok işimize yaradı. Hayvan filan
kesmemiz çok güzel oldu.”, “Benim bu seneki konuları tekrar etmeme yardımcı oldu deneyler.”, ”Hocam bütün
hayvanların içini, bütün maddeleri öğrendim. Artık hepsini tek tek sayabiliyorum.“
Öğrenci ifadelerine dayalı olarak Çocuk Üniversitesi programının bilişsel, duyuşsal ve psikomotor
öğrenmelerin kazanılmasında etkili olduğu söylenebilir.
Yeni çocuk üniversitesi programları için öğrencilerden gelen öneriler
Çocuk Üniversitesi programına katılan öğrencilerin “Seneye de böyle bir program açarsak bu
programda nelerin olmasını ya da olmamasını ister siniz? Bir dahaki Çocuk Üniversitesi programı nasıl olsun,
hangi dersler eklensin/çıkarılsın, neler değişsin?” sorularına verdikleri yanıtlara göre (Tablo 3) öğrenciler;
programın kapsamının aynen korunması, süresinin arttırılması, yüzme ve plastik sanatların süresinin arttırılması,
programın hedef kitlesinin ortaokulları da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve bazı derslerin eklenmesi
önerisinde bulunmuşlardır. Öğrenciler memnun oldukları işleyişi sürdürmek için grup çalışmalarının
devamlılığını talep etmekte, yüzme havuzlarındaki soyunma kabinlerinin arttırılmasını ve dış mekanda da gezi
vb. etkinliklerin yapılmasını istemektedirler. Hazırlanacak yeni Çocuk Üniversitesi programında Okuma ve
İngilizce derslerinin olmasını istememektedirler. Bu dersleri okulda zaten çok gördüklerini ve bu programın
okula benzemesini istemediklerini ileten çocuklar, Drama dersinin de sonunda bir gösteri sergileyecek şekilde
işlenmesini istemektedirler.
Tablo 3: Yeni Bir Çocuk Üniversitesi Programı İçin Öğrencilerin Önerileri
Olması istenenler
Kapsamı
aynen koruma
Ders ekleme/
çıkarma

Süreyi
arttırma

Olması istenmeyenler

Başka derse gerek yok, her şey çok güzel.
Ayırt edemiyorum hiçbir dersi. Değişmesini istediğim hiçbir
ders yok.
Zeka oyunları dersi olabilir.
Müzik olsun!:
Gitar, Piyano,
Satranç!,
Diğer spor dalları:
Jimnastik! Masa tenisi!
Tenis,Voleybol,
Basketbol!Futbol!
Dans!
Aşçılık, (İstediğimiz yemeği yemek için bir de becerikli miyiz
yemek yapmada öğrenmek için aşçılık olsun.)
Bilgisayar dersi ! (Ben en başında daha başlamadan bu kursa
bilgisayar olsun istiyordum ama bilgisayar oyunları değil,
bilgisayarın içindeki şeylerle ilgili yani nasıl kullanılır.)
Halk oyunları!
Okuma!
Yabancı Dil:
İngilizce! Almanca, Çince!
Botanik-Doğa: (Değişik çiçek türlerini inceleyip onları ekmek!
Yani herkesin bir görevi olsa, herkesin bir çiçeği olsa her hafta
onu sulasa etse! Dışarıya çıkıp hava alsak, doğada böcekleri,
ağaçları incelesek!)
Film izleme, çizgi film, animasyon olabilir.
Serbest oyun! (Çocukların istediği bir ders olsa, o derste
çocukların istediği oyunlar oynansa.)
Diğer: 4.Sınıfa geçenler için deney dersleri hazırlık oldu, 5.
Sınıfa geçenler için tekrar, bize de hazırlık dersi konabilirdi.
Saatler çok uzatılsın. Hocam 10’da başlayıp 7’de bitse bence
daha iyi olur.
Plastik sanatlar haftada 10 saat olsun.
Hocam, elenmesini istediğim ders yok ama yüzmenin daha çok
olması daha güzel olurdu bizim için.
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Okuma olmasın.
Neden: Şey…okul başlarken hiç
gerçek
okullara
benzemeyecekti.
Okuma gelirse okulda da zaten ikide
bir Türkçe gibi derslerde, Hayat
Bilgisi’nde, Matematik’te okumadan
bir şey yapamıyoruz.
Bütün sene okumaktan sıkılıyoruz, o
yüzden okuma dersi olmasın.
Biz buraya tatile geldik, okuma dersi
olmasın Hocam ya!
İngilizce olmasın!
Neden: İngilizce’den bıktık artık.
Öneri: Almanca olsun
Bence drama kaldırılsın. Neden/Öneri:
Bir şey sergileyemiyoruz ya da 3
hakkın –haftalık dersin- üçünü de
tiyatro sergilemek için kullanabiliriz.
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Mekanı
geliştirme

Yüzme havuzunda daha çok kabin olsun, bazı kişiler kabin
dışında kalıyor.
Bir yerlere geziler yapılabilir.
Fotoğrafçılık derslerinde ormana filan gidip çeksek. Mesela bir
müzeye gitsek orada tarihi eserleri çeksek böyle değişik değişik.

Hedef kitleyi
genişletme

Altıncı sınıflar da 7’ler de gelebilsin.

İşleyişi

Grup çalışmaları çok artsın, eğlenceli oluyor, bireysel hiç

koruma

olmasın

Öğrencilerin programa ders ekleme konusundaki önerileri oldukça farklıdır. Botanik-doğa, bilgisayar kullanma
becerileri, serbest oyun, film izleme, İngilizce dışında yabancı dil, dans, halk oyunları gibi tercihleri ve 5. sınıf
öğrencileri için bir sonraki sınıfa hazırlık dersi isteğinde bulunmaktadırlar. Ancak grup görüşmesinde önerilen
çoğunlukla başka bir spor dersi, müzik-enstrüman çalma ve aşçılık gibi derslerin daha çok kişi tarafından
alkışlar ve beden dili tepkileriyle talep edildiği ve onaylandığı görülmektedir. Spor ve müzik alanlarında
seçeneklerin üretilip bu seçeneklerin aynı saatlerde seçmeli dersler olarak öğrencilere verilmesi önerilebilir.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Pilot uygulama olarak denenen Çocuk Üniversitesi programı, çocukların taleplerini karşılamış, sevgiyle
devam ettikleri bir program olmuştur. Öğrenciler programı bağlam, girdi, süreç ve çıktılarıyla olumlu
değerlendirmişlerdir. Öğrenci ifadelerine dayalı olarak Çocuk Üniversitesi programının bilişsel, duyuşsal ve
psikomotor öğrenmelerin kazanılmasında etkili olduğu söylenebilir. Programa başlarken yapılan öğrenci
görüşmelerinden elde edilen verilere dayanarak Çocuk Üniversitesi’nde öğrencilerin okullardaki mevcut eğitim
düzeninden uzaklaşmak istedikleri, öğretmen merkezli ve yarışmacı, bol ödev ve sınavın olduğu süreçten
uzaklaşarak tüm duyularıyla katılacakları, merak duygularını canlı tutacak etkinliklerden oluşan bir programdan
geçmek istedikleri görülmüştür. Öğrencilerin en büyük beklentileri içerikle -konu ve etkinlik türü- ile ilgilidir.
Bu beklentiler incelendiğinde çocuk eğitimi programlarının öğretmen merkezli ve çoğunlukla anlatıma dayalı
programlar değil, tümüyle etkinliklerle yürütülen öğrencilerin aktif oldukları programlar şeklinde
hazırlanmasının beklentileri karşılayacağı söylenebilir.
Öğrenciler uygulanan pilot program sonunda programın kapsamının aynen korunması, süresinin
arttırılması, Yüzme ve Plastik Sanatlar derslerinin süresinin arttırılması, programın hedef kitlesinin ortaokulları
da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve bazı derslerin eklenmesi önerisinde bulunmuşlardır. Öğrenciler
memnun oldukları işleyişi sürdürmek için grup çalışmalarının devamlılığını talep etmekte, yüzme
havuzlarındaki soyunma kabinlerinin arttırılmasını ve dış mekanda da gezi vb. etkinliklerin yapılmasını talep
etmektedirler. Hazırlanacak yeni Çocuk Üniversitesi programında Okuma ve İngilizce derslerinin olmasını
istememektedirler. Bu dersleri okulda zaten çok gördüklerini ve bu programın okula benzemesini
istemediklerini ifade eden çocuklar, Drama dersinin de sonunda bir gösteri sergileyecek şekilde işlenmesini
istemektedirler.
Öğrencilerin programa ders ekleme konusundaki önerileri oldukça farklıdır. Botanik-doğa, bilgisayar
kullanma becerileri, serbest oyun, film izleme, İngilizce dışında bir yabancı dil, dans, halk oyunları gibi
tercihleri ve 5. sınıf öğrencileri için bir sonraki sınıfa hazırlık dersi talepleri bulunmaktadır. Ancak grup
görüşmesinde önerilen çoğunlukla başka bir spor dersi, müzik-enstrüman çalma ve aşçılık gibi derslerin daha
çok kişi tarafından alkışlar ve beden dili tepkileriyle talep edildiği ve onaylandığı görülmektedir. Spor ve müzik
alanlarında seçeneklerin üretilip bu seçeneklerin aynı saatlerde seçmeli dersler olarak öğrencilere verilmesi
önerilebilir.
Özetle çocuk eğitimi programları etkinliğe dayalı, oyunlaştırılmış, mutlaka eğlenerek öğrenmenin
sağlanmaya çalışıldığı, grup çalışmalarına ağırlık veren, yarışma yerine işbirliğinin sağlandığı, olumlu sınıf
ikliminin yaratıldığı, ödev ve testlerin olmadığı ortamlar olmalıdır. Tek alanda tek derslik program uygulama
yerine ilkokul çağındaki çocuklara bilim, sanat, spor ve oyun içeren kapsamlı bir program hazırlanmalıdır.
Program tüm gün olmalı ve öğle yemeği desteği sağlanmalıdır. Programın başarısını büyük ölçüde öğretmenin
öğrencilerle iletişimi ve yarattığı atmosfer etkilemekte olduğundan tüm öğretmenler hizmet öncesi eğitime
alınarak öğretim sürecinin uygulama ilkeleri konusunda anlaşmaya varılmalı, sınıf yönetimi ve iletişim eğitimi
verilmelidir. Programlar, okul programlarından farklılaşmalı, İngilizce ve okuma gibi ders ve etkinlikler
okullardakine benzer formlarda verilmemeli, yenilik sağlanmalıdır. Pilot programın bağlam, girdi, süreç
özelliklerinin istenen çıktıları sağladığı düşünüldüğünde çocuk üniversitesi programlarında aynı yapının
yukarıdaki önerilerle zenginleştirilerek sürdürülmesi -örneğin spor derslerinde seçeneklerin arttırılması,
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enstrüman, botanik-doğa, bilgisayar kullanma becerileri, serbest oyun, film izleme, İngilizce dışında bir yabancı
dil, dans, halk oyunları gibi seçeneklerle farklı tercihleri olan öğrencilere seçenekler sunulması gibi- önerilebilir.
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OKULÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ VE BU KURUMLARIN
ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
IMPORTANCE OF PRE-SCHOOL EDUCATION AND EFFECTS OF THE

INSTITUTIONS
Okt. Berrin Mazıcı1
Özet
Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim, çocuğun doğumundan ilköğretim birinci sınıfa başladığı güne kadar
geçirdiği yılları kapsamaktadır. Okul öncesi eğitim çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin
uyarıcılarla dolu bir çevre imkânı sağlayan, çocuğun zihinsel bedensel, sosyal ve duygusal yönden gelişimini destekleyen
onu toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan temel öğretim
bütünlüğü içinde yer alan bir eğitim sürecidir. Ayrıca okul öncesi eğitim erken çocukluk döneminde olumsuz çevre
koşullarını azaltmak, ailelerin çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bilinçlenmelerini sağlamanın yanı sıra alt
sosyoekonomik düzeydeki çocuklar açısından da ayrı bir öneme sahiptir.
Araştırma, ailelerin okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla planlanmıştır. Bu amaç için
daha önce yapılmış çalışmalar incelenmiştir ve elde edilen bulgular neticesinde okulöncesi eğitimin çocuk için kritik bir
dönem olduğu ve bu dönemin çocuğun gelişiminde, kişiliğinin oturmasında, sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde büyük
önem arz ettiği kanısına varılmıştır. Bu nedenle okulöncesi eğitime gereken önem verilmesi ve her çocuğun bu hizmetten
faydalanması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiği sonucu çıkarılmıştır.
Araştırma çocukları Bilecik’ te bulunan özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 30 ebeveyn üzerinde
yürütülmüştür.
Araştırmada veri toplamak amacıyla anket formu kullanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitim kurumları, okul öncesi eğitim programları

Abstract
Pre-school Education,which forms the first step of education,includes(contains) from the child’s birth to the first day of the
primary school.Pre-school education,is an education period,which is suitable for the children’s evoluation level and their
individual characteristics,which provides environmental facilities full of stimulings,which supports the child’s evoluation
mentally,physically,socially and emotionally,and which prepares for Primary School,taking place in the elementary
education.In addition to this,pre-school education has a different importance in terms of decreasing negative environmental
conditions,in terms of raising awareness about child development; besides,it is also important for the children with low
social economic level.
This research is planned to determine the families’ attitude top re-school education institutions.Previous studies have been
analyzied(examined) for his purpose and it was decided that pre-school education had been a critical period and had big
influence on the evolution of the child of this period,on the forming of their personality and on the growing up as healthy
individuals.
Reseach has been done on 30 parents, whose children have been attending to private education institutions in Bilecik.
Questionnaire form has been used to collect data during the research.
Key Words: PRE-school education,pre-school educatinal institutions,pre-school educational programmes.
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I. GİRİŞ
1.1. Okul Öncesi Eğitimin Tanımı
Okul öncesi eğitim: 0-72 ay arasındaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun,
zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan, onların bedensel zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişmelerini
destekleyen, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan,
temel eğitim bütünlüğü içinde yer alan bir eğitim sürecidir. Okulöncesi eğitim, çevresini merak eden,
öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok
önemli bir görevi üstlenmiştir.
1.2. Okul Öncesi Eğitim Neden Gereklidir?
Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 20. maddesine göre okulöncesi eğitimin amaçları şunlardır:
Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak; Onları ilköğretime
hazırlamak; Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak;
Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır. (Milli Eğitim Temel Kanunu,1973)
Okul öncesi yıllarda çocukların bilinçli ve doğru bir şekilde desteklenmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir.
Okul öncesi eğitim, çocuğun bireysel özelliklerine uygun olarak; tüm gelişimlerini, toplumun kültürel değerleri
doğrultusunda yönlendiren, duygularının gelişimini ve algılama gücünü artırarak akıl yürütme sürecinde ona
yardımcı olan ve yaratıcılığını pekiştiren, onların; milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığını
geliştiren, kendini ifade etmesine, öz denetimlerini sağlayabilmesine ve bağımsızlığını kazanmasına olanak
sağlayan sistemli bir eğitim sürecidir.
Çocuğun gelişiminde kalıtımın rolünün çok önemli olmasına karşın, uyarıcı çevre koşullarında yaşayan
çocukların gelişimlerinin hızlı bir ilerleme gösterdiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle gelişim ve öğrenme
potansiyelinin en hızlı olduğu sıfır-altı yaşlar arasında iyi bir uyarıcı çevre oluşturulması üzerinde dikkatle
durulması gereken bir konudur. (Büyükkaragöz 1993). Bu da ancak iyi planlanmış bir eğitim programı ile
mümkündür.
Bugün okullar çocukların hayata hazırlanmasında ve sosyalleşmesinde önemli rol oynarlarken, aynı
zamanda da anne babaların çocuk gelişimi ve eğitimi konusundaki eksiklerini gidererek onların eğitimlerine
yardımcı olmak zorundadırlar. (Navaro 1987, Kuşin 1991, Haktanır 1994).
2. YÖNTEM
Okul öncesi eğitim kurumlarının çocuklar üzerindeki etkisini ve ebeveynlerin tutumlarını belirlemek
amacıyla araştırmacı tarafından anket formu hazırlanmıştır. Araştırma çocukları Bilecik’ te bulunan özel okul
öncesi eğitim kurumlarına devam eden 30 ebeveyn üzerinde yürütülmüştür. Araştırmaya katılan ebeveynler
rastlantısal olarak seçilmiştir. Araştırma Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
3. BULGULAR
3.1. Okulöncesi eğitim kurumları hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?
Tablo 1’de okulöncesi eğitim kurumları hakkında yeterli bilgiye sahip olunup olunmadığıyla ilgili
gerekli sorular sorulmuştur.
Tablo 1: Okulöncesi eğitim kurumlarında çocuğunuza verilen eğitim onun gereksinimlerini karşılıyor mu? İle
ilgili bilgi dağılımı.
Okulöncesi eğitim kurumları hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?
Geçerli

Yüzde

Evet

15

%50

Büyük Ölçüde

10

%33, 3

Kısmen

2

%6, 7

Hayır

3

%10

Toplam

30

%100

Ankete katılan ailelerin okulöncesi kurumları hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz diye sorulduğunda
bu durumla ilgili (yüzde 50) evet büyük ölçüde (yüzde 33) kısmen (yüzde 6) Hayır (yüzde 10) dediği
görülmektedir. Ankete katılanların büyük bir kısmının bu konuda yeterli, bilgiye sahip olduğu sonucuna
varılmıştır.
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3.2. Okulöncesi eğitim kurumlarında çocuğunuza verilen eğitim onun gereksinimlerini karşılıyor mu?
Tablo 2’ de Okulöncesi eğitim kurumlarında çocuğunuza verilen eğitim onun gereksinimlerini
karşılıyor mu sorusuyla ilgili gerekli bilgiler verilmiştir.
Tablo 2: Okulöncesi eğitim kurumlarında çocuğunuza verilen eğitim onun gereksinimlerini karşılıyor mu? İle
ilgili bilgi dağılımı.

Okulöncesi eğitim kurumlarında çocuğunuza verilen eğitim onun gereksinimlerini karşılıyor mu?
Geçerli

Yüzde

Evet

3

%10

Büyük Ölçüde

20

%66, 7

Kısmen

7

%23. 3

Hayır

-

%0

Toplam

30

%100

Ankete katılan ailelere okulöncesi eğitim kurumlarında çocuğunuza verilen eğitim onun gereksinimlerini
karşılıyor mu diye sorulduğunda bu durumla ilgili (yüzde 10) evet (yüzde 66) büyük ölçüde (yüzde 23) kısmen
(yüzde -) hayır cevabını vermiştir. Ebeveynlerin yüzde 66’sı çocukların eğitiminin büyük ölçüde karşılandığına
inanmaktadır ancak bir kısmı çocuğun sosyalleşmesi, bireyselleşmesi, kişilik gelişmesi bakımından
gereksinimlerinin tam karşılanmadığını düşünüyor.
3.3. Sizce ülkemizde okulöncesi eğitim kurumuna gereken önem veriliyor mu?
Tablo 3 ‘ de ülkemizde okulöncesi eğitim kurumlarına gereken önem veriliyor mu? sorusu hakkında
bilgi verilmiştir.
Tablo 3: Ülkemizde okulöncesi eğitim kurumlarına gereken önem veriliyor mu? İle ilgili durum dağılımı.
Sizce ülkemizde okulöncesi eğitim kurumlarına gereken önem veriliyor mu?
Geçerli

Yüzde

Evet

5

%16, 7

Büyük Ölçüde

-

%0

Kısmen

5

%16, 7

Hayır

20

%66, 7

Toplam

30

%100

Ankete katılan ailelere sizce ülkemizde okulöncesi eğitim kurumlarına gereken önem veriliyor mu?
diye sorulduğunda bu durumla ilgili (yüzde 16) evet (yüzde -) büyük ölçüde (yüzde 16) kısmen (yüzde 20) hayır
dediği görülmektedir. Ankete katılanların büyük bir kısmı ülkenizde okulöncesi kurumlarına gerekli önemin
verilmediğini düşünüyor.
3.4. Çocuğunuz okulöncesi eğitim kurumlarına başladıktan sonra insanlarla iletişim kurma konusunda
gelişme gösterdi mi?
Tablo 4’ de çocuğunuz okulöncesi eğitim kurumlarına başladıktan sonra insanlarla iletişim kurma
konusunda gelişme gösterdi mi sorusu hakkında bilgi verilmiştir.
Tablo 4: Çocuğunuz okulöncesi eğitim kurumlarına başladıktan sonra insanlarla iletişim kurma konusunda
gelişme gösterdi mi? İle ilgili durum dağılımı.
Çocuğunuz okulöncesi eğitim kurumlarına başladıktan sonra insanlarla iletişim kurma konusunda gelişme gösterdi
mi?
Geçerli

Yüzde

Evet

12

%40, 0

Büyük Ölçüde

18

%60, 0

Kısmen

-

%0

Hayır

-

%0

Toplam

30

%100
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Ankete katılan ailelerin çocuğunuz okulöncesi eğitim kurumlarına başladıktan sonra insanlarla iletişim
kurma konusunda gelişme gösterdi mi? Sorusuna yönelik (yüzde 40) evet (yüzde 60) büyük ölçüde (yüzde -)
kısmen (yüzde -) hayır cevabını vermiştir. Ebeveynlerin çok büyük bir kısmı büyük ölçüde evet cevabını
vermiştir.
3.5. Çocuğunuz okul öncesi eğitim kurumlarına geldikten sonra temel bakım becerilerinde
gelişme gösterdi mi?
Tablo 5 ‘ de Çocuğunuz okulöncesi eğitim kurumlarına geldikten sonra temel bakım becerilerinde
gelişme gösterdi mi sorusu hakkında bilgi verilmiştir.
Tablo 5: Çocuğunuz okulöncesi eğitim kurumlarına geldikten sonra temel bakım becerilerinde gelişme gösterdi
mi? İle ilgili durum dağılımı.
Çocuğunuz okulöncesi eğitim kurumlarına geldikten sonra temel bakım becerilerinde gelişme gösterdi mi?
Geçerli

Yüzde

Evet

17

%56, 7

Büyük Ölçüde

8

%26, 7

Kısmen

5

%16, 7

Hayır

-

%0

Toplam

30

%100

Ankete katılan ailelerin çocuğunuz okulöncesi eğitim kurumlarına geldikten sonra temel bakım becerilerinde
gelişme gösterdi mi diye sorulduğunda bu durumla ilgili (yüzde 56) evet (yüzde 26) büyük ölçüde (yüzde 16)
kısmen (yüzde -) hayır cevabını vermiştir.
3.6. Okulöncesi eğitim kurumlarının çocuğu ilkokula hazırladığını düşünüyor musunuz?
Tablo 6’ da okulöncesi eğitim kurumlarının çocuğu ilkokula hazırladığını düşünüyor musunuz? Sorusu
hakkında bilgi verilmiştir.
Tablo 6: Okulöncesi eğitim kurumlarının çocuğu ilkokula hazırladığını düşünüyor musunuz? İle ilgili durum
dağılımı.
Okulöncesi eğitim kurumlarının çocuğu ilkokula hazırladığını düşünüyor musunuz?
Geçerli

Yüzde

Evet

6

%20, 0

Büyük Ölçüde

20

%66, 7

Kısmen

4

%13, 3

Hayır
Toplam

30

Ankete katılan ailelere okulöncesi eğitim kurumlarının çocuğu ilkokula hazırladığını düşünüyor
musunuz? Diye sorulduğunda bu durumla ilgili (yüzde 20) evet (yüzde 66) büyük ölçüde (yüzde 13) kısmen
(yüzde 0) hayır dediği görülmüştür.
3.7. Okulöncesi eğitim kurumlarının çocukların zihinsel işlevlerini (problem çözme akıl yürütme)
gibi kazanımların gelişmesine yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz?
Tablo 7’ de okulöncesi eğitim kurumlarının çocukların zihinsel işlevlerini (problem çözme akıl
yürütme) gibi kazanımların gelişmesine yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? Sorusu hakkında bilgi
verilmiştir.
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Tablo 7: Okulöncesi eğitim kurumlarının çocukların zihinsel işlevlerini (problem çözme akıl yürütme) gibi
kazanımların gelişmesine yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? İle ilgili durum dağılımı.
Okulöncesi eğitim kurumlarının çocukların zihinsel işlevlerini(problem çözme akıl yürütme)gibi kazanımların
gelişmesine yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz?
Geçerli

Yüzde

Evet

17

%56, 7

Büyük Ölçüde

13

%43, 3

Kısmen
Hayır
30

Toplam

Ankete katılan ailelere okulöncesi eğitim kurumlarının çocukların zihinsel işlevlerini(problem çözme
akıl yürütme) gibi kazanımların gelişmesine yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? diye sorulduğunda bu
durumla ilgili (yüzde 56) evet (yüzde 43) büyük ölçüde (yüzde 0) kısmen (yüzde 0) hayır dediği görülmüştür.
3.8. Okulöncesi eğitim kurumları çocuğunuzun hayal gücünü ve yaratıcılığını etkiledi mi?
Tablo 8 ‘ de okulöncesi eğitim kurumları çocuğunuzun hayal gücünü ve yaratıcılığını etkiledi mi?
sorusu hakkında bilgi verilmiştir.
Tablo 8: Okulöncesi eğitim kurumları çocuğunuzun hayal gücünü ve yaratıcılığını etkiledi mi? İle ilgili durum
dağılımı.
Okulöncesi eğitim kurumları çocuğunuzun hayal gücünü ve yaratıcılığını etkiledi mi?
Geçerli

Yüzde

Evet

10

%33, 3

Büyük Ölçüde

17

%56, 7

Kısmen

2

%6, 7

Hayır

1

%3, 3

Toplam

30

Ankete katılan ailelere okulöncesi eğitim kurumları çocuğunuzun hayal gücünü ve yaratıcılığını
etkiledi mi? diye sorulduğunda bu durumla ilgili (yüzde 33) evet (yüzde 56) büyük ölçüde (yüzde 6) kısmen
(yüzde 3) hayır dediği görülmüştür.
3.9. Okulöncesi eğitim kurumlarının zorunlu olması gerektiğine inanıyor musunuz?
Tablo 9 ‘ de okulöncesi eğitim kurumlarının zorunlu olması gerektiğine inanıyor musunuz? sorusu
hakkında bilgi verilmiştir.
Tablo 9: Okulöncesi eğitim kurumlarının zorunlu olması gerektiğine inanıyor musunuz? İle ilgili durum
dağılımı
Okulöncesi eğitim kurumlarının zorunlu olması gerektiğine inanıyor musunuz?
Geçerli

Yüzde

Evet

13

%43, 3

Büyük Ölçüde

3

%10, 0

Kısmen

4

%13, 3

Hayır

10

%33, 3

Toplam

30

Ankete katılan ailelere okulöncesi eğitim kurumlarının zorunlu olması gerektiğine inanıyor musunuz?
diye sorulduğunda bu durumla ilgili (yüzde 43) evet (yüzde 10) büyük ölçüde (yüzde 13) kısmen (yüzde 33)
hayır dediği görülmüştür.
3.10 Okulöncesi eğitim kurumları çocuğunuzun bağımsız davranışlar geliştirmesini destekledi
mi?
Tablo 10 ‘ da okulöncesi eğitim kurumları çocuğunuzun bağımsız davranışlar geliştirmesini destekledi
mi? sorusu hakkında bilgi verilmiştir.
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Tablo 10: Okulöncesi eğitim kurumları çocuğunuzun bağımsız davranışlar geliştirmesini destekledi mi? İle

ilgili durum dağılımı
Okulöncesi eğitim kurumları çocuğunuzun bağımsız davranışlar geliştirmesini destekledi mi?
Geçerli

Yüzde

Evet

10

%33, 3

Büyük Ölçüde

16

%53, 3

Kısmen

4

%13, 3

Hayır
30

Toplam

Ankete katılan ailelere okulöncesi eğitim kurumları çocuğunuzun bağımsız davranışlar geliştirmesini
destekledi mi? diye sorulduğunda (yüzde 33) evet (yüzde 53) büyük ölçüde (yüzde 13) kısmen (yüzde 0) hayır
dediği görülmüştür.
3.11. Okulöncesi eğitim kurumları çocuğunuzun duygularını kontrol edebilme davranışını
öğretebildiğine inanıyor musunuz?
Tablo 11 ‘ da okulöncesi eğitim kurumları çocuğunuzun duygularını kontrol edebilme davranışını
öğretebildiğine inanıyor musunuz? sorusuyla ilgili bilgi verilmiştir.
Tablo 11: Okulöncesi eğitim kurumları çocuğunuzun duygularını kontrol edebilme davranışını öğretebildiğine
inanıyor musunuz? İle ilgili durum dağılımı.
Okulöncesi eğitim kurumları çocuğunuzun duygularını kontrol edebilme davranışını öğretebildiğine inanıyor
musunuz?
Geçerli

Yüzde

Evet

8

%26, 7

Büyük Ölçüde

12

%40, 0

Kısmen

9

%30, 0

Hayır

1

%3, 3

Toplam

30

Ankete katılan ailelere okulöncesi eğitim kurumları çocuğunuzun duygularını kontrol edebilme
davranışını öğretebildiğine inanıyor musunuz? diye sorulduğunda bu durumla ilgili (yüzde 26) evet (yüzde 40)
büyük ölçüde (yüzde 30) kısmen (yüzde 3) hayır dediği görülmüştür.
3.12 Okulöncesi eğitim kurumları beklentinizi karşılıyor mu?
Tablo 12’ de okulöncesi eğitim kurumları beklentinizi karşılıyor mu? Sorusu hakkında bilgi verilmiştir.
Tablo 12: Okulöncesi eğitim kurumları beklentinizi karşılıyor mu? İle ilgili durum dağılımı
Okulöncesi eğitim kurumları beklentinizi karşılıyor mu?
Geçerli

Yüzde

Evet

11

%36, 7

Büyük Ölçüde

9

%30, 0

Kısmen

7

%23, 3

Hayır

3

%10, 0

Toplam

30

Ankete katılan ailelere okulöncesi eğitim kurumları beklentinizi karşılıyor mu? diye sorulduğunda bu
durumla ilgili (yüzde 36) evet (yüzde 30) büyük ölçüde (yüzde 23) kısmen (yüzde 10) hayır dediği görülmüştür.
3.13 Okulöncesi eğitiminin çocuğa birlikte yaşama paylaşma kurallara uyma gibi kazanımları
olduğunu düşünüyor musunuz?
Tablo 13’ de okulöncesi eğitiminin çocuğa birlikte yaşama paylaşma kurallara uyma gibi kazanımları
olduğunu düşünüyor musunuz? Sorusuyla hakkında bilgi verilmiştir.
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Tablo 13: Okulöncesi eğitiminin çocuğa birlikte yaşama paylaşma kurallara uyma gibi kazanımları olduğunu
düşünüyor musunuz? İle ilgili durum dağılımı.
Okulöncesi eğitiminin çocuğa birlikte yaşama, paylaşma, kurallara uyma gibi kazanımları olduğunu düşünüyor
musunuz?
Geçerli

Yüzde

Evet

11

%36, 7

Büyük Ölçüde

19

%63, 3

Kısmen
Hayır
30

Toplam

Ankete katılan ailelere okulöncesi eğitimin çocuğa birlikte yaşama paylaşma kurallara uyma gibi
kazanımları olduğunu düşünüyor musunuz? diye sorulduğunda bu durumla ilgili (yüzde 36) evet (yüzde 63)
büyük ölçüde (yüzde 0) kısmen (yüzde 0) hayır dediği görülmüştür.
3.14 Okulöncesi dönemde okunan hikâye ve masalların çocukların hayal gücünü genişletmesine
etki ettiğini düşünüyor musunuz?
Tablo 14 ‘ de okulöncesi dönemde okunan hikâye ve masalların çocukların hayal gücünü
genişletmesine etki ettiğini düşünüyor musunuz? sorusu hakkında bilgi verilmiştir.
Tablo 14: Okulöncesi dönemde okunan hikâye ve masalların çocukların hayal gücünü genişletmesine etki
ettiğini düşünüyor musunuz? İle ilgili durum dağılımı
Okulöncesi dönemde okunan hikâye ve masalların çocukların hayal gücünü genişletmesine
etki ettiğini düşünüyor musunuz?
Geçerli

Yüzde

Evet

17

%56, 7

Büyük Ölçüde

13

%43, 3

Kısmen

-

-

Hayır

-

-

Toplam

30

Ankete katılan ailelere okulöncesi dönemde okunan hikaye ve masalların çocukların hayal gücünü
genişletmesine etki ettiğini düşünüyor musunuz? Diye sorulduğunda bu durumla ilgili (yüzde 56) evet (yüzde
43) büyük ölçüde (yüzde 0) kısmen (yüzde 0) hayır dediği görülmüştür.
3.15 Okulöncesi eğitim kurumlarının çocuğun sosyalleşmesine katkı sağladığını düşünüyor
musunuz?
Tablo 15’ de okulöncesi eğitim kurumlarının çocuğun sosyalleşmesine katkı sağladığını düşünüyor
musunuz? sorusu hakkında bilgi verilmiştir.
Tablo 15: Okulöncesi eğitim kurumlarının çocuğun sosyalleşmesine katkı sağladığını düşünüyor musunuz? İle
ilgili durum dağılımı.
Okulöncesi eğitim kurumlarının çocuğun sosyalleşmesine katkı sağladığını düşünüyor
musunuz?
Geçerli
Yüzde
Evet

10

%33, 3

Büyük Ölçüde

20

%66, 7

Kısmen

-

Hayır

-

Toplam

30
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Ankete katılan ailelere okulöncesi eğitim kurumlarının çocuğun sosyalleşmesine katkı sağladığını
düşünüyor musunuz? diye sorulduğunda bu durumla ilgili (yüzde 33) evet (yüzde 66) büyük ölçüde (yüzde 0)
kısmen (yüzde 0) hayır dediği görülmüştür.
3.16 Okulöncesi kurumlarının çocuğunuzun dilini doğru yanlışsız ve güzel konuşma özelliğine
katkı sağladığını düşünüyor musunuz?
Tablo 16 ‘ de okulöncesi kurumlarının çocuğunuzun dilini doğru yanlışsız ve güzel konuşma özelliğine
katkı sağladığını düşünüyor musunuz? sorusu hakkında bilgi verilmiştir.
Tablo 16: Okulöncesi kurumlarının çocuğunuzun dilini doğru yanlışsız ve güzel konuşma özelliğine katkı
sağladığını düşünüyor musunuz? İle ilgili durum dağılımı.

Okulöncesi kurumlarının çocuğunuzun dilini doğru, yanlışsız ve güzel konuşma özelliğine
katkı sağladığını düşünüyor musunuz?
Geçerli
Yüzde
Evet

9

%30, 0

Büyük Ölçüde

10

%33, 3

Kısmen

8

%26, 7

Hayır

3

%10, 0

Toplam

30

Ankete katılan ailelere okulöncesi kurumlarının çocuğunuzun dilini doğru, yanlışsız ve güzel konuşma
özelliğine katkı sağladığını düşünüyor musunuz? diye sorulduğunda bu durumla ilgili (yüzde 30) evet (yüzde
33) büyük ölçüde (yüzde 26) kısmen (yüzde 10) hayır dediği görülmüştür.
3.17 Okulöncesi eğitim kurumları sizce gerekli mi? Önem arz ediyor mu?
Tablo 17 ‘ de okulöncesi eğitim kurumları sizce gerekli mi? Önem arz ediyor mu? sorusu hakkında
bilgi verilmiştir.
Tablo 17: Okulöncesi eğitim kurumları sizce gerekli mi? Önem arz ediyor mu? İle ilgili durum dağılımı
Okulöncesi eğitim kurumları sizce gerekli mi, önem arz ediyor mu?
Geçerli

Yüzde

Evet

11

%36, 7

Büyük Ölçüde

15

%50, 0

Kısmen

4

%13, 3

Hayır
Toplam

30

Ankete katılan ailelere okulöncesi eğitim kurumları sizce gereklimi önem arz ediyor mu? diye
sorulduğunda bu durumla ilgili (yüzde 36) evet (yüzde 50) büyük ölçüde (yüzde 13) kısmen (yüzde 0) hayır
dediği görülmüştür.
3.18 Okulöncesi eğitim kurumları saygı özgüven özdenetim gibi davranışları kazandırdığına
inanıyor musunuz?
Tablo 18’ da okulöncesi eğitim kurumları saygı özgüven özdenetim gibi davranışları kazandırdığına
inanıyor musunuz? sorusu hakkında bilgi verilmiştir.
Tablo 18: Okulöncesi eğitim kurumları saygı özgüven özdenetim gibi davranışları kazandırdığına inanıyor
musunuz? İle ilgili durum dağılımı
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Okulöncesi eğitim kurumları saygı, özgüven, özdenetim gibi davranışları kazandırdığına
inanıyor musunuz?
Geçerli

Yüzde

Evet

6

%20, 0

Büyük Ölçüde

15

%50, 0

Kısmen

7

%23, 3

Hayır

2

%6, 7

Toplam

30

Ankete katılan ailelere okulöncesi eğitim kurumları saygı, özgüven, özdenetim gibi davranışları
kazandırdığına inanıyor musunuz? diye sorulduğunda bu durumla ilgili (yüzde 20) evet (yüzde 50) büyük
ölçüde (yüzde 23) kısmen (yüzde 6) hayır dediği görülmüştür.
3.19 Okulöncesi kurumlarının çocuğunuzun ince motor becerileri(kesme yapıştırma vb)
davranışları kazandırdığını düşünüyor musunuz?
Tablo 19 ‘ de okulöncesi kurumlarının çocuğunuzun ince motor becerileri (kesme yapıştırma vb)
davranışları kazandırdığını düşünüyor musunuz? Sorusu hakkında bilgi verilmiştir.
Tablo 19: Okulöncesi kurumlarının çocuğunuzun ince motor becerileri (kesme yapıştırma vb) davranışları
kazandırdığını düşünüyor musunuz? İle ilgili durum dağılımı
Okulöncesi kurumlarının çocuğunuzun ince motor becerileri(kesme, yapıştırma vb)
davranışları kazandırdığını düşünüyor musunuz?
Geçerli

Yüzde

Evet

8

%26, 7

Büyük Ölçüde

22

%73, 3

Kısmen
Hayır
30

Toplam

Ankete katılan ailelere okulöncesi kurumların çocuğunuzun ince motor becerileri (kesme, yapıştırma
vb) davranışları kazandırdığını düşünüyor musunuz? Diye sorulduğunda bu durumla ilgili (yüzde 26) evet
(yüzde 73) büyük ölçüde (yüzde 0) kısmen (yüzde 0) hayır dediği görülmüştür.
3.20 Okulöncesi eğitim kurumları çocuğunuzda olumlu benlik algısı geliştirdiğine inanıyor
musunuz?
Tablo 20’ de okulöncesi eğitim kurumları çocuğunuzda olumlu benlik algısı geliştirdiğine inanıyor
musunuz? sorusu hakkında bilgi verilmiştir.
Tablo 20: Okulöncesi eğitim kurumları çocuğunuzda olumlu benlik algısı geliştirdiğine inanıyor musunuz? İle
ilgili durum dağılımı.
Okulöncesi eğitim kurumları çocuğunuzda olumlu benlik algısı geliştirdiğine inanıyor
musunuz?
Geçerli
Yüzde
Evet

9

%30, 0

Büyük Ölçüde

18

%60, 0

Kısmen

3

%10, 0

Hayır
Toplam

30
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Ankete katılan ailelere okulöncesi eğitim kurumları çocuğunuzda olumlu benlik algısı geliştirdiğine
inanıyor musunuz? diye sorulduğunda bu durumla ilgili (yüzde 30) evet (yüzde 60) büyük ölçüde (yüzde 10)
kısmen (yüzde 0) hayır dediği görülmüştür.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmanın sonunda elde edilen bulgular şu doğrultudadır:
Ankete katılanların %50’si okul öncesi eğitim hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünmekte iken %66’sı
ülkemizde okul öncesi eğitime gereken önemin verilmediği kanaatini paylaşmaktadır.
Ankete katılanların %6o’ı okulöncesi eğitimin çocuğun iletişim becerilerini geliştirdiğini; %56’sı ise okulöncesi
eğitimin çocukların temel bakım becerilerinde gelişmeye katkıda bulunduğu görüşündedir.
Ankete katılanların %99’u okul öncesi eğitimin çocuğun zihinsel gelişimine ve problem çözme becerisinin
gelişimine katkıda bulunduğu, hayal gücünü geliştirdiği, dil becerisi kazandırdığı, birlikte yaşama alışkanlığı ile
çevresindekilere saygılı davranmayı, el becerisini geliştirip motor kaslarının kullanımına katkıda bulunduğu
görüşündedir.
Ankete katılanların %86’sı okul öncesi eğitimin çocuğun bağımsız davranışlar geliştirmesine; %67’si ise
duygularını kontrol etme davranışı kazandırmasında etkin olduğunu belirtmiştir.
Tüm bu olumlu görüşlere rağmen okul öncesi eğitimin beklentilerini karşılamadığını düşünenlerin yüzdesi ise
%30 dur.
Son olarak okulöncesi eğitimin zorunlu olması fikrine katılanlar %53 iken %33’lük bir kesim ise hayır
cevabını vermiştir. Burada Türk toplumunda etkili olan geleneksel aile eğitim anlayışı göze çarpmaktadır.
Çocuğun zaten ömür boyu okula gideceği hiç olmazsa ilkokula başlayıncaya kadar aileyle vakit geçirmesinin
çocuğu okuldan soğutmayacağı, bıktırmayacağı görüşü hâkimdir
Kişiliğin temelinin atıldığı kritik bir dönem olarak adlandırılan okul öncesi yıllarda verilen eğitimin,
tüm eğitim kademelerini, hatta tüm yaşamı etkilediği düşünüldüğünde bu dönemde verilen eğitimin önemi bir
kat daha artmaktadır.
Okul öncesi dönem olarak kabul edilen 0-6 yaş çocuklarına olumlu ya da olumsuz anlamda
verilenlerin, onları yetişkinlik yıllarında da etkileyeceği dikkate alındığında, bu dönemde verilen eğitimin
gelecekteki toplum sağlığı açısından da ne kadar etkili olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
Ülkemizde çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına devam etmeleri yasal düzenlemelerle zorunlu
tutulmasa da çocuğun sağlıklı kişilik gelişimi açısından bunun, mutlaka gerekli olduğu bilinmelidir. Bu açıdan
tüm çocukların okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmaları konusunda daha duyarlı davranılması önemli
görülmektedir.
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İŞBİRLİĞİNE DAYALI OKUL YÖNETİMİ: ALACABAL İLKOKULU ÖRNEĞİ
THE DİRECTİON OF SCHOOL BASED ON COOPERATİON: THE EXAMPLE OF
ALACABAL PRİMARY SCHOOL
Muhammet Yılmaz1, Fatih Demir2, Ömer Aslan3
Özet
Çağdaş eğitim anlayışı, çalışanların yönetimde katkı sağlamasını gerektirmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı da çıkardığı
yönetmeliklerde okul yönetimlerinin çalışanlarıyla işbirliği içinde olmasını istemektedir. 26 Temmuz 2014 tarihinde resmi gazetede
yayınlanan Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 39. Maddesi “Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili
mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir.” ifadesi ile yönetim gücünün paylaşılması
gerektiğini yasal zemine oturtmaktadır. Buradan hareketle okul yönetimlerinin “paylaşım ve işbirliği” içerisinde yürütülmesi
gerektiği söylenebilir. Böyle bir anlayışı kurumsallaştırmak için okulun tüm çalışanlarında aidiyet duygusu oluşturulmalı,
düşüncelerin demokratik bir şekilde ifade edilmesine özen gösterilmeli, kurumda çalışan tüm personele değerli olduğu
hissettirilmelidir. Müdür, bulunduğu konumu güç olarak görmekten ziyade fırsat olarak bilmeli ve yönetim gücünü demokratik
olarak paylaşabilmelidir. Bu çalışma Tokat Erbaa Alacabal İlkokulunda çalışan öğretmenler tarafından geliştirilen “İşbirliğine
Dayalı Okul Yönetimi” modelinin gerekçelerini, uygulamasını ve elde edilen sonuçları içermektedir.
Anahtar Kelimeler: işbirliğine dayalı yönetim, proje temelli çalışma, olumlu okul ortamı
Abstract
The perception of modern education requires employees’ supplement in management. By-laws, Ministry of Education wants the
school management to cooperate with employee. The 39th section of Pre-School and Primary Education Institutions Regulations
which was published in the official gazette on July 26, 2014 “Pre-school and primary schools, along with other employees in
accordance with the provisions of the relevant legislation is managed by a director.” manifests us that the power of direction should
be shared. Hence we can say that the school board should be carried out "sharing and cooperation”. To institutionalize such a
perception, it is necessary to establish the sense of belonging to school among employees, to care expression of ideas in a
democratic way, to let all employees know that they are valuable. Director should see his location as an opportunity instead of seing
it as a power and management should be able to share power democratically. This study icludes the reasons, executions and
solutions of "Collaborative School Management" model improved by the teachers working in Alacabal Primary School ErbaaTokat.
Key words: Collaborative School Management, Project-based study, Positive school atmosphere

GİRİŞ
Ülkemizde okul yönetimi üzerine yapılan çalışma ve araştırmalar sürekli devam etmektedir. Bu çalışma
Tokat Erbaa Alacabal İlkokulu’nda 2012 yılından bu yana uygulanan İşbirliğine Dayalı Okul Yönetim Modeli’ni
içermektedir. Altmış bin nüfuslu bir ilçenin kenar mahallesinde bulunan okulda yoğun derecede davranış
sorunları ve düşük akademik başarı düzeyi ile tanınmaktaydı. Bu olumsuz görüntünün pozitif yönde değişmesi
için klasik yönetim anlayışı yetersiz kalıyordu. Bu nedenle yönetim gücünün paylaşılmasını içeren işbirliğine
dayalı yönetim anlayışı geliştirilmiş ve uygulamaya konuluştur. Bu modelin kullanılmasından sonra okulda çok
yönlü değişim ve gelişim izlenmiştir.
ÜLKEMİZDE OKUL YÖNETİMİ
Ülkemizde okul yönetimi hangi usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmektedir?
Okullarımızın kuruluşu, amaç ve işlevleri, yönetim biçimleri kanun ve yönetmeliklerle belirlenir.
Okullarımızın yönetim işleri müdür ve müdür yardımcıları tarafından yürütülür. Çağdaş eğitim anlayışı ve çağın
gereklilikleri yönetime okulda çalışan tüm personelin katılımını gerektirmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından son yıllarda okullarımıza “Stratejik Yönetim” anlayışı yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda
bakanlık tarafından okullardan stratejik planlama ekibi aracılığıyla beş yıllık planlar hazırlanması istenmektedir.
Klasik anlayıştan çağdaş anlayışa geçişte Milli Eğitim Bakanlığının tutumunu çıkardığı yönetmeliklerle
inceleyelim.
11868 sayılı resmi gazetede yayınlanan lise ve ortaokullar yönetmeliğinin beşinci maddesinde; “Okulu müdür
yönetir. Müdürden arkadaşlarına ve öğrencilere örnek olacak şekilde hareket etmesi, okulun elemanları ile iş
birliği yapması istenir. Yönetim işlerinde müdürün yardımcıları; müdür yardımcıları, öğretmenler ve stajyer
öğretmenlerdir. Bunlardan başka okullarda ihtiyaca göre, iç hizmetler şefi, katip ve hesap memuru, ders aletleri
memuru, kitaplık memuru, ayniyat mutemedi ve yönetim memurları vardır. Müdür, yönetim ödevlerini bu
memurlara dağıtmaya ve gereğine göre ödevlerini değiştirmek üzere Valilik yolu ile Bakanlığa öneride
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bulunmaya yetkilidir.” şeklinde okul yönetimini ifade etmiştir. Yönetmelik maddesinin ilk cümlesi klasik
yönetim anlayışını açık bir şekilde ortaya koymuştur.
2013 yılında yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 77. maddesinde
“Okul yöneticileri; öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve çevreye eğitim ve öğretimde liderlik yapar, verimliliğin
artırılmasına, ekip ruhunun oluşturulmasına, okulun çevreyle bütünleşmesine ve kurum kültürünün
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar, okulu hizmete hazır durumda bulundurur. Bilimsel ve teknolojik
gelişmeler, verimlilik ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda okulu sürekli yeniler ve geliştirir, zamanı ve tüm
imkânları okulun amaçlarını gerçekleştirmek için kullanır.” şeklinde ifade etmekte, 78. maddede ise “Müdür,
okulu bünyesindeki kurul, komisyon ve ekiplerle işbirliği içinde yönetir.” ifadeleriyle yönetimde işbirliği
anlayışını benimsemektedir.
2003 yılında yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 60. Maddesi
“İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir.
Okul müdürü; ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak
görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun
olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur.” ifadeleriyle çalışanların
yönetime katılımını istemektedir. Aynı yönetmeliğin 99. Maddesinde ise “İlköğretim okullarında; paylaşımcı ve
iş birliğine dayılı yönetim anlayışıyla, eğitim ve öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısının artırmak, okulun
fizikî ve insan kaynaklarını geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde plânlı ve sürekli gelişim
amacıyla "Okul Gelişim Yönetim Ekibi" kurulur. Yönergesinde öngörülen çalışmaları yerine getirir.”
ifadeleriyle yönetimde paylaşım ve işbirliğini vurgulamaktadır.
İlköğretim kurumlar yönetmeliği son olarak 26 Temmuz 2014 tarihinde Okul Öncesi Eğitim Kurumları
yönetmeliği ile birleştirilerek tek yönetmelik halinde getirilmiştir. Güncel yönetmeliğin aşağıda verilen 39.
maddesi okul yönetimini içermektedir.
“Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla birlikte
müdür tarafından yönetilir. Müdür; okulun öğrenci, her türlü eğitim ve öğretim, yönetim, personel, tahakkuk,
taşınır mal, yazışma, eğitici ve sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, bakım,
koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri görevler ile Bakanlık ve il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince verilen görevler ile görev tanımında belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar.”
2014 yılında yayınlanan yönetmelikte de okulda müdür dışında çalışan diğer personelin yönetime
katılacağını ifade etmiştir. Önceki yönetmelikte paylaşımcı ve işbirliği yönetim anlayışı için kurulması istenen
“Okul Gelişim Yönetim Ekibi” tamamen kaldırılmıştır. Yukarıda yönetmelik maddeleri Milli Eğitim
Bakanlığının okul yönetiminin çalışan tüm personel ile birlikte yapılması gerektiğini ifade etmektedir. Ancak
yönetim gücünün diğer çalışanlarla nasıl paylaşılacağı açıkça ifade edilmemiştir. 2003 yılında yayınlanan
yönetmelikte zorunlu kılınan “Okul Gelişim Yönetim Ekibi” nin 2014 yılında kaldırılması paylaşımcı yönetim
anlayışının nasıl sağlanacağının biraz daha belirsizleştirmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerin yanı sıra
genelgelerle de uyulması gereken talimatları okullara bildirmektedir. Son yıllarda genelgelerle yönetim
konusunda yapılan en önemli değişiklik stratejik yönetim anlayışının gereği olan stratejik planlar
hazırlanmasıdır. Okullarda stratejik plan hazırlanmasını zorunlu hale getiren süreç aşağıda verilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı ilk stratejik planını Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 19.06.2006
tarihinde yayınlanan 2006/55 numaralı genelge ile duyurmuştur. Stratejik plan yapmayı zorunlu kılan açıklama
genelgede şu şekilde yer bulmuştur; “Bakanlığımız 2010-2014 yıllarını kapsayacak olan ilk stratejik planını,
31.01.2009 tarihine kadar hazırlayarak, değerlendirilmek üzere DPT Müsteşarlığına göndermek zorundadır.”
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 9 Şubat 2010 tarihinde yayınladığı 2010/14 numaralı genelge ile
bakanlığa bağlı okul ve kurumların tamamında stratejik plan yapılmasını istemiştir. Genelgede; “5028 sayılı
Kanun ve mevzuatın stratejik planlama konusundaki temek yaklaşımı ve stratejik planların okul ve
kurumlarımıza, eğitim sistemimize ve ülkemize sağlayacağı yarar göz önüne alınarak Bakanlık ve il düzeyinde
hazırlanan stratejik planların ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul ve kurum düzeyine kadar indirilerek
yapılması ve bütçe dağılımlarının birimlerimizin ortaya koyduğu plan, proje ve öngörülere göre yapılması 5018
sayılı Kanun’un ruhuna uygun olacaktır.”
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 01.06.2010 tarihinde yayınladığı yeni bir genelge ile stratejik
planlama hususundaki kararlılığını kurumlara tekrar bildirmiştir. 2010/33 numaralı genelgede şu ifadelere yer
verilmiştir; “Stratejik yönetime geçişte en önemli bir araç olan stratejik planlamanın tabana yayılması ve bir
kültüre dönüştürülmesi amacıyla tüm ilçe, okul ve kurumlarımızın stratejik planlarını, Bakanlık düzeyinde
hazırlanan makro plan niteliğindeki ‘Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı’ ile illerde hazırlanan il
eğitim stratejik planları ile uyumlu olacak şekilde 2014 yılı sonuna kadar yapmaları 2010/14 numaralı genelge
ile zorunlu kılınmıştır.”
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Yukarıda tarih ve numaraları verilen genelgelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kurumlar
ilk defa stratejik planlarını hazırlamışlardır. Stratejik planlar okullarda oluşturulan bir komisyon tarafından
hazırlanmış ve diğer öğretmenlere tanıtımı yapılmıştır. Kurumlar stratejik planlarını hazırladıktan sonra 4+4+4
olarak nitelendirilen 12 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi stratejik planların işlevselliğini tartışılır hale
getirmiştir. MEB Stratejik planlama konusundaki son genelgesini 16.09.2013 tarihinde 26 numaralı genelgesi ile
yayınlamıştır. Genelgede “Bakanlık stratejik planının, ulusal strateji belgeleri, kalkınma planı, orta vadeli
program ve faaliyet alanımızla ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlar gibi üst politika
belgelerine uygun olarak katılımcı yöntemlerle hazırlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, Bakanlığımız 20152019 stratejik planlama çalışmaları merkezde Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın koordinasyonunda; illerde ise,
İl AR-GE birimleri koordinasyonunda yürütülecektir.” İfadeleri ile 2015-2019 yılları arasını kapsayacak olan
ikinci stratejik planların hazırlanması çalışmalarının başladığını duyurmuştur.
Yukarıda verilenleri özetlediğimizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından günümüzde okul yönetimlerinin
Stratejik Yönetim anlayışına uygun olarak ve işbirliği içerisinde yürütülmesi gerektiği sonucu çıkmaktadır.
Burada iyi anlaşılması gereken hususlardan bir tanesi stratejik yönetim diğeri ise işbirliğine dayalı yönetimdir.
Stratejik yönetim konusunda bakanlık çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütmesine karşın yönetimde işbirliği
konusu somut bir temele oturtulamamıştır. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde stratejik yönetim kısaca
açıklanacak sonrasında çalışma ekibimiz tarafından geliştirilen “İşbirliğine Dayalı Okul Yönetimi” tanıtımı
yapılacak ve yaklaşık üç yıldır Tokat Erbaa Alacabal İlkokulunda elde edilen sonuçlara yer verilecektir.
Stratejik Yönetim
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar için yapılması zorunlu hale gelen stratejik planlar stratejik
yönetim anlayışının gereğidir. Stratejik plan ile ilgili yapılan önemli tanımlamalardan bazıları şunlardır; Peter
Drucker, stratejik yönetimin ana görevinin bir işin misyonunu baştan sona düşünmek ve “Bizim işimiz nedir, ne
olmalıdır?” sorularını sorarak, belirlenen amaçlar doğrultusunda, belirlenen kararların yarınki sonuçları
vermesini sağlamak olduğunu söylemiştir (Drucker, 1999). Stratejik yönetim ve stratejik yönetim süreci, örgütün
ne yapması gerektiği ve nereye gitmesi gerektiği üzerinde kararlara ulaşmayla ilgilidir (Howe, 1993:27).
Stratejik yönetim geleceğin bir planının yapılması değildir. Nitekim işletmenin çevresi devamlı değiştiğine göre
planlar bir defa yapılarak bunlar değişmez kalıplar haline getirilmez (Hatiboğlu, 1986:44). Stratejik yönetim
süreci, üst kademelerden başlayarak alt kademelere doğru hareket eder. Kurumun stratejik yönünü
kararlaştırmak üst kademe yönetiminin sorumluluğunda olmasına rağmen, iç ve dış çevre hakkında bilgiler, daha
çok bölüm yöneticilerinden ve diğer yönetici gruplarından elde edilir (Dinçer, 1998).
Okullarımızda stratejik planlar, stratejik planlama ekipleri tarafından hazırlanmaktadır. Ekipler okul
müdürlüğü başkanlığında toplanıp SWOT analizler yapmakta, vizyon ve misyon belirleme çalışmalarını takiben,
stratejik amaç ve hedefler belirlenmektedir. Personel sayısı düşük olan okullarda planlama sürecine katılım oranı
yüksek olmasına karşın personeli kalabalık olan okullarda planlama sürecine katılım oranı düşük kalmaktadır.
Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması, ilkokulun dört yıla düşürülmesi, alan değişikliği, atama politikaları gibi
merkezi yönetim tarafından belirlenen uygulamalar dolayısıyla okullarda sürekli personel hareketliliği
olmaktadır. Bu hareketlilik 5 yıllık hazırlanan stratejik planların benimsenmesini ve uygulanmasını
zorlaştırmaktadır. Geleceğin planlanması yönünde önemli bir adım olan stratejik yönetim anlayışını
uygulanabilirliğini kolaylaştırmak ve yönetimi çalışan personelle paylaşmak adına çalışma ekibimiz “İşbirliğine
Dayalı Okul Yönetimi” modelini geliştirmiştir.
İŞBİRLİĞİNE DAYALI OKUL YÖNETİMİ
İşbirliğine Dayalı Okul Yönetimin ilham Kaynağı Nedir?
Howard Gardner tarafından 1983 yılında yayınlanan Frames of Mind (Düşüncenin Çerçeveleri) ile
başlayan ve aynı yazarın, 1993 yılında yayınladığı Multiple Intelligences (Çoklu Zeka) ile doruğa ulaşan ve
eğitimcilerin dikkatini çekerek hızla yayılan çoklu zeka kuramı, eğitim alanında geleneksel bakış açısından
sıyrılarak birçok yenilikçi anlayışın önünü açmıştır. Gardner, bu kuramı ile zekanın tek bir yapıdan meydana
gelmediğini insanların birbirinden bağımsız zeka alanlarına sahip olduğunu ve bunların zaman içerisinde
geliştirilebileceğini ortaya koymuştur. Ekibimiz tarafından geliştirilen İşbirliğine Dayalı Okul Yönetimi modeli
Gardner’in kuramını kendisine ilham olarak almıştır. Çoklu zeka kuramında zeka türlerinin en iyi şekilde
geliştirilmesi esasken işbirliğine dayalı okul yönetiminde de kurumun farklı türdeki faaliyet alanlarının
geliştirilerek maksimum fayda sağlanması yönünden birbiri arasında ilişkilidir.
İnsanların farklı zeka alanlarına sahip olduğunu düşündüğümüzde, içerisinde onlarca hatta yüzlerce
öğrenci bulunduran eğitim kurumlarımızın tek bir kişi tarafından yönetilmesinden ziyade, okul yönetimin farklı
zeka alanlarına sahip okul çalışanları tarafından paylaşılması gerekmektedir. Ülkemizde okul yönetimleri müdür
ve yardımcıları aracılığıyla yürütülmektedir. Okul müdürleri mülakat sonrası valinin onayı ile atanmaktadır.
Müdür, yanında çalışacağı yardımcısını kendisi teklif etmekte ve milli eğitim müdürünün onayı ile vali
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tarafından atanmaktadır. Çağdaş eğitim anlayışı öğrencilerin çok yönlü gelişmesini istemesinin yanı sıra
okullardan yeni sorumluluklar beklemektedir. Öğrencilerin çok yönlü gelişimi birinci amaç olmasının yanısıra,
yerel ve ulusal projeler, ulus ötesi projeler, aile eğitimleri, sosyal ve sportif aktiviteler, hizmet içi eğitimler
bunların başında gelmektedir. Tüm bu aktivitelerin eş zamanlı ve başarılı bir şekilde yürütülmesi için yönetim
gücüne çalışanların da aktif olarak katılması gerekmektedir.
Tanım
İşbirliğine Dayalı Okul Yönetimi; bir eğitim kurumunun çok yönlü olarak başarıya ulaşması için faaliyet
liderliği esasına dayanan çalışanlar arasında görev dağılımı ve başarıya ulaşma politikalarıdır. Bu tanımlamada
bahsi geçen faaliyet liderliği kavramını açıklayacak olursak; kurumun başarısı için gerçekleştirilmesi gereken
etkinliklerin gruplandırılması ve bu etkinliklerin gönüllülük esasına göre seçilmiş personel tarafından
koordinasyonunun sağlanması işidir. Daha açık bir ifade ile akademik gelişim, proje yürütme, sanatsal gelişim,
sportif gelişim gibi faaliyetler kendi içerisinde birçok etkinliği barındıran eylemlerin, gönüllü bir çalışan
tarafından koordine edilmesidir. Okul müdürü tüm bu liderlik alanlarının koordinasyonundan sorumludur.
Faaliyet Liderliği
Bir eğitim kurumunu ilgilendiren belli başlı konular şunlardır:











Okulun mevzuata göre işlerinin takip edilmesi(Öğrenci işleri, personel işleri, yapım donatım işleri
vs…),
Yerel, Ulusal ve ulus ötesi projeler,
Veli iletişimi ve velilere dönük hizmetler,
Sanatsal faaliyetler,
Sportif faaliyetler,
Akademik başarı,
Anma ve Kutlama programları,
Basım ve yayın işleri
Temizlik ve Koruma Hizmetleri
Rehberlik Hizmetleri

Yukarıda belirtilen başlıklar okulun türü, özelliği ve personel yapısına göre çoğaltılabilir veya
gruplandırılabilir. Her bir faaliyet alanına öğretmen veya idarecinin yeterlilik alanına göre bir lider seçilir. Lider
sorumlu olduğu etkinliğe ait aktivitenin etkinliklerinin verimli bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından
sorumludur. Aktivite içerisindeki etkinlikler proje temelli çalışma esasına uygun olarak yürütülür. Etkinliklere
maksimum sayıda öğrenci katılımı sağlanır. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre gelişimi desteklenir. Her bir
aktivite lideri gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmeyi planladığı iş ve işlemlerden okul müdürüne karşı
sorumludur.
Alacabal İlkokulu Örneği
Tokat’ın Erbaa ilçesinin Alacabal Mahallesinde bulunmaktadır. Bina yetersizliği dolayısıyla ilkokul ve
ortaokul eş zamanlı olarak aynı binada öğrenim görmektedir. Okulda bir müdür, iki müdür yardımcısı, 14
öğretmen ve 3 hizmetli olmak üzere toplam 19 personel 151 ilkokul, 107 ortaokul olmak üzere 258 öğrenci
bulunmaktadır. 2011 yılı yaz tatili döneminde yapılan atamalarla okul yönetimi ve personel yapısı önemli ölçüde
değişmiştir. Yapılan çevre incelemeleri sonucunda; okulun bulunduğu mahallenin ilçenin sorunlu bir bölgesi
olduğu, öğrencilerde davranış problemlerinin çok fazla olduğu, öğrenci başarı düzeyinin ilçe merkezindeki
okullardan çok geride olduğu ve kurumun gerçekleştirdiği önemli projelerin eksikliği tespit edilmiştir. Okul
Gelişim Yönetim Ekibi saha incelemesini tamamladıktan sonra öncelikle kuruma yeni bir vizyon belirlemiştir.
Okulun yeni vizyonu; “Eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında projelerle bölgede öncü okul olmanın yanı sıra
mahallenin bilgi ve kültür merkezi olmak.” olarak belirlenmiştir. Daha sonrasında çok yönlü sorunların
üstesinden gelmenin ancak yönetimde işbirliği ile sağlanabileceği algısından “İşbirliğine Dayalı Okul Yönetimi
Modeli” geliştirilmiş ve yönetim gücüne tüm çalışanlar ortak edilmiştir. Alacabal İlkokulunda belirlenen aktivite
liderliği alanları ve elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.
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Yönetim ve Evrak İşleri Liderliği
Okul müdür yardımcıları öğretmen ve öğrencilerin evrak işlemleri, maaş, yolluk ve yevmiyelerin
yapılası, resmi yazıların takibi ve zamanında personele bildirilmesi, üst kurumlarla yazışmalar, diğer kurumlarla
ilgili yazışma ve faaliyetlerin takip edilmesi ile sorumludur. Ayrıca Okul müdürünün başkanlığında toplanan
stratejik planlama ekibinin toplanması, kurum stratejik planının hazırlanması sürecinin takibi ile ilgili iş ve
işlemlerden sorumludur.
Yerel, Ulusal ve Ulus Ötesi Projeler Liderliği
Bu birim projelerin takip edilmesi, personele ve öğrencilere zamanında duyurulması ile ilgili iş ve
işlemlerden sorumludur. Ülke genelinde yürütülen atık pil toplama, baba beni okula gönder, değerler eğitimi gibi
projelerin takibi ve yürütülmesi de bu birim tarafından yapılmaktadır. Bu birim tarafından gerçekleştirilen
aktiviteler şunlardır.
Zaman
2012 Öncesi Gerçekleştirilen
Yerel ve Ulusal Başarılar
2012

2013

2014

Aktivite
Kurum Kayıtlarında herhangi bir başarı kaydı bulunamamıştır.
 Uluslararası Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu 2 adet bildiri sunumu
 Köşe Bucak Matematik Projesi
 Özgün Öğretim Materyalleri Projesi Finalde 1 adet proje

















TKY ekip kategorisi il ikinciliği
Macaristan ortaklı AB projesi işbirliği
Yayınlanmış Makale
Özgün Öğretim Materyalleri Projesi Finalde 2 adet proje
Eğitimde Etik konulu kompozisyon yarışması il birinciliği
Eğitimde Etik konulu kompozisyon yarışması il üçüncülüğü
MEB Eğitimde Yenilikçilik Türkiye genelindeki en başarılı 24 kurum arasında yer
alma ve ödüllendirilme
8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresinde 1 adet bildiri sunumu
Uşak Üniv. Sosyal Bilimler dergisinde yayınlanmış bildiri
TKY İlçe Birinciliği
“Do You Have Time For Me Mum?” Erasmus KA2- Ulusal ajansa proje başvurusu
Özgün Öğretim Materyalleri Projesi 2 adet başvuru ve il birinciliği
Hayalimden Yansıyanlar Projesi
Bu Benim Eserim Projesi 1 adet Başvuru
23. Eğitim Bilimleri Kurultayı 1 adet bildiri sunumu
9.Uluslarası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 2 adet bildiri sunumu

Velilere Yönelik Faaliyetler Liderliği
Okulda başarının hiç şüphesin en önemli yardımcısı öğrenci velileridir. Öğrenci velilerinin sürece aktif
katılımının sağlanması, görüş ve önerilerinin alınması ve velilere yönelik diğer hizmetler bu birim tarafından
yürütülmektedir. Velilere yönelik olarak gerçekleştirilmiş olan etkinlikler şunlardır.
- Okuma şenliği (Velilerle birlikte hazırlanan program halka açık olarak gösterim yapılmıştır.)
- Yetişkinlere okuma yazma öğretimi kursu (1 ve 2. Kademe)
- Veli toplantıları
- Anne-Kız ergen eğitimleri
- Aile Eğitimleri
- Hijyen Eğitim
- Diyabet Eğitimi
Sanatsal Faaliyetler Liderliği
Resim, hikaye, şiir başta olmak üzere personel ve öğrencileri ilgilendiren etkinliklerin yürütüldüğü
birimdir. Alanında yetenekli bir personel tarafından koordinasyonu yapılır. Gerçekleştirilmiş olan etkinlikler
şunlardır.
- Öğretmenler arası hikaye yarışması ilçe birinciliği ve üçüncülüğü,
- Öğrenciler arası şiir yarışması ilçe birinciliği
- İlçe geneli şiir yarışmasında finali
- Halk oyunları ekibi kurulması ve gösterileri
- Okul içi resim şiir ve hikaye yarışmaları
- İl geneli öğretmenler arası kompozisyon yarışması birinciliği ve üçüncülüğü
Sportif Faaliyetler Liderliği
Öğrencilerde spor bilinci oluşturma ve yetenlerinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerin yürütüldüğü
birimdir. Bu birim tarafından yürütülen faaliyetler şunlardır.
- Okul bahçesinin sportif faaliyetler için uygun hale getirilmesi
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- Okul futbol takımı kurulması ve ilçe derecesi
- Kız futbol takımı kurulması
- Kız futsal takımı kurulması
- Geleneksel çocuk oyunlarının tekrar öğretimi
- Satranç turnuvaları
Akademik Başarı Faaliyet Liderliği
Şüphesiz okulların faaliyet içerisinde olduğu alanlardan en çok beklenti içerisinde olunan faaliyet
alanıdır. Bu birim akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmaları yürütür. Başarısızlık nedenlerinin
araştırılması da bu bölümün çalışma alanındadır. Okulda akademik başarıyı artırmaya yönelik tedbirler;
yetiştirme kursları, öğrenci koçluğu, birebir öğretim teknikleri uygulanmaktadır. Devam eden süreçte okuldaki
akademik başarı düzeyleri tablodaki gibi gelişim göstermiştir.
Öğretim
yılı

Fen Lisesi Kazanan
Öğrenci Sayısı

Sağlık Meslek Lisesi
Kazanan Öğrenci
Sayısı

Anadolu Lisesi
Kazanan Öğrenci Sayısı

Meslek Lisesi
Kazanan
Öğrenci Sayısı

Liseye
Yerleştirilen
Toplam Öğrenci
Sayısı

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

2

1
1
1
4

1
1

1
3
5
13

3
4
6
20

Anma ve Kutlama Programları Faaliyet Liderliği
Belirli gün ve haftalar, bayram programları, anma günleri ile etkinliklerin planlanması ve
yürütülmesinden sorumlu birimdir.
Basım ve Yayın İşleri Faaliyet Liderliği
Okul sitesinin güncellenmesi, okul gazetesi, okul dergisi, kitap çıkarma gibi konulardan sorumlu
faaliyet liderliğidir.
Temizlik ve Koruma Hizmetleri Faaliyet Liderliği
Okulun temizliği, eşyaların korunması, eksik ve kullanılamaz duruma gelmiş eşyaların tespiti ve
yenilerinin temin edilmesi gibi okulun her daim sağlıklı kalması ile ilgili işleri yürüten birimdir.
Rehberlik Hizmetleri Faaliyet Liderliği
Okul rehber öğretmeni liderliğinde öğrenciler için okula yeni başlayanlara uyum eğitimleri, her kademe
öğrenci için meslek tanıtım seminerleri, çevre incelemeleri ve geziler, ders çalışma teknikleri gibi rehberlik
faaliyetlerinin yanı sıra öğretmenler yönelik hizmet içi eğitimlerin planlanması ve yürütülmesi işlemlerinden
sorumlu birimdir.
Sonuç olarak; 2012 yılına kadar birkaç küçük başarısı olan Alacabal İlkokulunu yerelde ve ulusalda
tanınan ve örnek bir eğitim kurumuna dönüşmesinin temeli olan “İşbirliğine Dayalı Okul Yönetimi” modelinin
ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarında kullanılması ülkemizdeki eğitim anlayışına olumlu katkılar
sağlayacaktır.
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MATEMATİĞİ SEVDİRMEK İÇİN KRİPTOLOJİ
CRYPTOLOGY TO LOVE MATHEMATICS
Derya Arda1
Özet
Matematik dünyanın en eski ve en yaygın bilimlerinden birisidir. Matematik, insanoğlunun nesnel gerçekliği daha iyi
kavramak, onu biçimlendirmek için soyutladığı bazı kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkilerle uğraşır. Aynı Türkçe,
İngilizce gibi matematik de sembolleri, harfleri, bağlaçları ve cümleleri olan bir dildir. Formüller ve simgeler matematiğin
dilidir. Bu nedenle matematik pek çok bilim dalında örneğin fen bilimlerinde, sanatta, edebiyatta, hukukta, yaşamın çoğu
yerinde kullandığımız yöntemlerin soyut bir sistematiğidir. Leibniz’e göre müzik gizli bir aritmetik alıştırmasıdır. Resim
oran orantıyı, geometriyi yani perspektifi içinde barındırır. Kriptolojiye gelince kriptoloji bir şifre bilimidir. Matematik,
elektronik, optik, bilgisayar bilimleri gibi birçok disiplini kullanan bir bilim dalıdır. Kriptografi ve kriptanaliz olarak iki
alanda çalışılır. Kriptografi gizlilik, kimlik denetimi, bütünlük gibi bilgi güvenliği kavramlarını sağlamak için çalışan
matematiksel yöntemler bütünüdür. Kriptanaliz ise ele geçen şifrelenmiş, yani anlamsız bir metinden bazı teknikler
kullanarak doğru metni bulma yöntemidir. Bu çalışmada kriptolojiye genel bir bakış, tarihçesi, klasik şifreleme yöntemleri,
simetrik ve asimetrik şifreleme sistemleri olarak ikiye ayrılan ve modern kriptografiyi temsil eden şifreleme sistemlerinden
bahsedilecektir. Amacımız matematik ve kriptoloji arasındaki ilişkiyi açıklayarak bireyin analitik düşünme yeteneklerini
kullanmaları ve matematiğin şifreleme ile nasıl eğlenceli hale getirilebileceğini göstererek matematiği sevmeleri ve bu
sayede günlük hayatta işe yaramayacağı ve sıkıcı olduğu inancının yıkılması sağlanabilir.
Anahtar kelimeler: Matematik, Kriptoloji, Kaydırma şifreleri, Modüler Aritmetik, Asal sayılar, Matrisler

GİRİŞ
Matematik, insanoğlunun nesnel gerçekliği daha iyi kavramak, onu biçimlendirmek için soyutladığı bazı
kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkilerle uğraşır. Formüller ve simgeler matematiğin dilidir. Bu nedenle
matematik pek çok bilim dalında örneğin fen bilimlerinde, sanatta, edebiyatta, hukukta, yaşamın çoğu yerinde
kullandığımız yöntemlerin soyut bir sistematiğidir. Matematik, elektronik, optik, bilgisayar bilimleri gibi birçok
disiplini kullanan bir bilim dalıdır.[6]
Matematiğin en zevkli uygulama alanlarından biri olan kriptolojinin(şifrebilimin) temel hedefi ise bilgilerin
gizliliği, bütünlüğü ve güvenli iletimi olarak özetlenebilir. Kişilerin veya kurumların gizlemek istedikleri
bilgilerin korunması en eski çağlardan beri insanlığın bir ihtiyacı olmuştur. Teknolojinin hızla geliştiği
dünyamızda şifrebilimin uygulama alanlarının yaygınlaşmasıyla, ülkemizde ve dünyada önemi her geçen gün
artmaktadır. Örneğin, kullandığımız cep telefonlarında, internet iletişiminde, banka kartlarında, televizyonlarda
ve hayatımızın birçok alanında farkında olmasak da şifrebilim kullanılmaktadır. Şifrebilim ise matematik temel
biliminin bir uygulamasıdır.
Bu çalışmada öncelikle temel kriptoloji kavramları, matematik tabanlı basit şifreleme teknikleri ve bazı ileri
şifreleme teknikleri kısaca açıklanmaktadır.
Bu sayede kriptoloji ile tanışan çocukların ve gençlerin eğlenerek matematikle uğraşmaları günlük hayatta
işe yaramayacağı, sıkıcı olduğu inancının yıkılması ve matematiğe farklı bir açıdan bakabilmeleri sağlanabilir.
KRİPTOLOJİYE GENEL BİR BAKIŞ
Kriptografi, köken olarak Yunanca gizli anlamına gelen kryptos ve yazmak anlamına gelen graphein
sözcüklerinden türetilmiştir. Kriptografi gizlilik, kimlik denetimi, bütünlük gibi bilgi güvenliğini sağlamak için
çalışan matematiksel yöntemler bütünüdür. Kriptanaliz ise ele geçen şifreli metinden doğru metni bulma
yöntemidir. Bu iki bilimin bütününe eski Yunancadan gelen kryptos(gizli) ve logos(bilim) kelimelerinin
birleşimi olan kriptoloji denmektedir. Kriptoloji bir matematik bilimidir ve genelde sayılar teorisi üstüne
kuruludur.
Kriptografinin tarihine bakacak olursak ilk belirgin örnek olarak Julius Caesar’ın MÖ 60-50 yıllarında roma
alfabesindeki harflerin yerini değiştirerek oluşturduğu şifreleme yöntemini devlet haberleşmesinde kullanması
örnek gösterilir. Bu yöntem şifrelenecek olan metindeki her harfin alfabede kendisinden 3 sonraki harfle
değiştirilmesine dayanmaktadır.
Kriptografi biliminin gelişimi her ne kadar bin yıllar boyunca sürmüş olsa da, asıl ivmelenme, son yüzyılda
ve bilhassa bilgisayar çağı olarak nitelendirebileceğimiz son 50 yılda gerçekleşmiştir. Örneğin, 1920’li yıllarda
1
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FBI, içki kaçakçılarının haberleşmesini çözebilmek bir araştırma ofisi kurmuştur. Daha sonra 2. Dünya
savaşında kriptolojinin önemli bir rol oynadığını görüyoruz: William Frederick Friedman, 2. Dünya savaşında
Japonlar'ın şifreleme sistemini çözdü. Bir başka önemli gelişme ise yine aynı devirde Almanlar’ın Scherbius
tarafından icat edilmiş olan Enigma makinesini kullanmasıydı. Bu makine ile gerçekleştirilen Alman ordusuna
ait şifreleme sistemi, daha sonra bilgisayar biliminin kurucularından sayılacak İngiliz Alan Turing ve dünyanın
ilk dijital ve programlanabilir bilgisayarı olan Colossus’u yapan Thomas Harold Flowers tarafından kırıldı.
[1],[3]
Bugün kabul gören modern şifrebilimin temel prensipleri 1883’te Kerckhoff tarafından öne sürülmüştür. Bu
prensiplere göre sistemin güvenliği algoritmanın gizliliğine değil anahtarın gizliliğine dayanmalıdır.
Bilgisayarın ve matematiğin etkin bir şekilde kullanılmasıyla şifreleme sistemleri 1970’lerde yeni bir boyut
kazandı. 21. yüzyılda şifreleme için kullandığımız iki temel algoritma vardır: simetrik ve asimetrik algoritmalar.
Simetrik algoritmalarda şifreleme ve şifre çözme işlemlerinde aynı anahtar kullanılır. Simetrik algoritmaların ilk
önemli örneği 1975 yılında önerilen DES(Data Encryption Standard)algoritmasıdır.[8] 1990’larda
güvenilirliğini yitirdiğinde 2000’de AES(Advanced Encryption Standard) algoritması yerini almıştır [9] Halen
günümüzde güvenilirliğini sürdürmektedir. Asimetrik algoritmaların temel mimarisi 1976 yılında Whitfield
Diffie ve Martin Hellman tarafından ortaya konmuştur. Asimetrik algoritmada kullanıcının açık ve gizli anahtarı
vardır. Şifreleme açık anahtarla yapılırken çözümlemede gizli anahtar kullanılır. Daha sonraki yılda 1977’de
Rivest, Shamir ve Adleman açık anahtar değişim algoritmasına dayanan RSA algoritmasını geliştirmiştir.[2]
MODÜLER ARİTMETİK VE ŞİFRELEME
Matematik öğretmenleri çeşitli matematik konularını öğretmek için farklı yollar denerler. Kriptoloji alanı
öğretmenlere öğretme yapabilecekleri çok farklı konular sağlar. Bu bölümde çeşitli şifreleme yöntemleri
örneklendirilerek modüler aritmetik bilgisini pekiştirmek amaçlanmaktadır.
Tanım1: a ve b tamsayıları verilen bir m pozitif tamsayısına bölündüklerinde, aynı kalanı verirse “a tam sayısı,
b tam sayısına, m modülüne göre denktir” denir.
a ≡ b (mod m) şeklinde gösterilir.
Tam sayıların m sayma sayısı ile bölünmesiyle elde edilen kalanlar, {0, 1, 2, 3, 4, … , (m – 1)} dir. Her tam sayı
m ile bölündüğünde hangi kalanı veriyorsa o kalana denktir. Herhangi bir m sayısına göre kalan sınıfları
Z/m = {0, 1, 2, 3, …, m-1}olarak gösterilir.[4]
Basit Kaydırma Şifreleri
Basit şifrelerin matematiksel ifadesi modüler aritmetik bilgisine dayanmaktadır. Bir kaydırma şifresi olan
Sezar şifreleme sisteminde düz metinde bulunan her harfin düz alfabede kendisinden sonra üçüncü olarak gelen
harf ile yer değiştirmesiyle yapılır. Örneğin ilk satır düz alfabeyi, ikinci satır şifre alfabesi olmak üzere üç harf
sola kaydırılarak oluşturulan bir Sezar şifrelemesidir.
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Ç
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Bu tabloya göre ‘ALİ’ mesajı ‘ ÇOL’ olarak şifrelenir.
Kaydırma şifrelerini daha genelleyecek olursak düz alfabe belli bir sayı kadar sola kaydırılır. Düz alfabedeki
harfleri sayılar ile temsil ederek kaydırma şifrelerini modüler aritmetik ile açıklayabiliriz. Eğer Türkçe alfabe
kullanılacaksa işlemler mod29’a göre yapılmalıdır.
Tablo1. Türkçe alfabe için eşleştirilen sayısal değerler
A

B

C

Ç

D

.

.

.

.

Z

0

1

2

3

4

.

.

.

.

28

k: Düz alfabeyi sola kaydırma sayısı
x: Düz alfabedeki harf sayısı
y: x’in şifre alfabedeki karşılığı
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Şifreleme bağıntısı şu şekildedir
x  k  y mod 29

Şifre çözme bağıntısı ise
y  k  y  (k ) mod 29
(k )  29  k mod 29
c  (29  k )  x mod 29

Örneğin k=10 alarak
M

A

T

E

i

K

Ç

O

Z

V

L

15

0

23

5

11

13

3

17

28

26

14

25

10

4

15

21

23

13

27

9

7

24

ü

I

D

M

S

T

K

Y

H

G

U

Düz Metin: MATEMATİK ÇOK ZEVKLİ
Şifreli Metin: ÜIDMÜIDST KYT HMGTUS
Tablodaki ilk satır açık metin harflerini ve ikinci satır sayısal karşılığını verirken, üçüncü satır bunların
şifrelenmiş sayısal değerlerini ve dördüncü satır bunlara karşılık harfleri vermektedir.
Şifreleme işlemi
Örneğin M=15 için k=10 için
15  10  25 mod 29 göre

M=15

Ü=25 olarak şifrelenir. Diğer harflerde aynı şekilde şifrelendiğinde şifreli metini elde ederiz.

Şifre çözme işleminde

y  k  y  (k ) mod 29
(k )  29  k mod 29
c  (29  k )  x mod 29

Sistemine göre çözecek olursak
Ü=25, I=10,D=4 ve k=10 idi
Ü  25  (29  10)  15 mod 29  M
I  10  (29  10)  0 mod 29  A
D  4  (29  10)  23 mod 29  T

Benzer şekilde diğer harflerde çözülür.
Sonuç olarak kaydırma şifrelerindeki şifreleme ve şifre çözme işlemleri Türkçe alfabe kullanılıyorsa modüler
aritmetikte mod29’da toplama ve çıkarma işlemleri ile ifade edilebilir. [1],[10].
Vigenere Şifresi
Belli bir anahtara göre düz metnin her harfini farklı bir şifreleme alfabesi ile şifreleyen çok alfabeli bir
şifrelemedir. Düz metinle eşleştirilen anahtarın her harfi karşılık geldiği düz metin harfinin ne kadar
kaydırıldığını gösterir.
Mesajın ilk n harfini m1m2…mn anahtarı ise k1k2….kn olacak şekilde yazılırsa
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Şifreleme:
m1  k1  c1 mod 29
m2  k 2  c2 mod 29
......
mn  k n  cn mod 29

Şifre Çözme:
c1  (29  k1 )  m1 mod 29
c2  (29  k 2 )  m2 mod 29
......
cn  (29  k n )  mn mod 29

Örneklendirerek açıklayalım. Anahtar kelime ‘DOĞA’ olsun. Burada düz metindeki ‘Ş’ harfi anahtardaki
‘D’ harfine denk gelip aşağıdaki tabloda ikisinin kesişimi olan ‘V’ harfi ile şifrelenir. Benzer şekilde diğer
harflerde şifrelendiğinde aşağıdaki şifreli metini elde ederiz.

D
O
Ğ
A

A
D
O
Ğ
A

B
E
Ö
H
B

C
F
P
I
C

Ç
G
R
İ
Ç

D
Ğ
S
J
D

E
H
Ş
K
E

F
I
T
L
F

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Ü
A
K
D
Ü

V
B
L
E
V

Y
C
M
F
Y

Z
Ç
N
G
Z

Düz Metin: ŞİFRELEME
Anahtar:
DOĞADOĞAD
Şifreli Metin:VZLRHCKMH
Matematiksel olarak açıklayacak olursak Tablo1’de kullanılan harflerin sayısal değerlerine ve anahtar
değerlerine göre modül alma işlemi ile,
Mesajın Ş=22 harfi ile karşılık geldiği anahtarın harfi D=4 alındığında
Ş  22  4  26 mod 29  V
İ  11  17  28 mod 29  Z
F  6  8  14 mod 29  L

Şeklinde modüler aritmetik ile şifrelenir.
Şifre Çözme:
V  26  (29  4)  22 mod 29  Ş
Z  28  (29  17)  11 mod 29  İ
L  14  (29  8)  14 mod 29  F

Görüldüğü gibi şifre çözme işlemi kaydırma şifrelerinde olduğu gibi anahtarın her harfinin mod29’da
toplamaya göre tersi bulunarak ve şifremetnin harfleriyle toplanarak yapılır. [1],[7],[10].
MATRİSLER VE ŞİFRELEME
1929 yılında Leste S. Hill tarafından bulunan Hill Şifresi çok alfabeli şifreleme sistemlerine başka bir
örnektir. Hill şifresi doğrusal cebire dayanmaktadır. Şifrelenmek istenen düz metin alt gruplara bölünerek
önceden belirlenmiş anahtar matrisler ile işleme sokulur. Hill şifresi için Tablo1’de kullandığımız harflere
karşılık gelen sayıları kullanacağız. Hill şifresinde düzmetin bloklara bölünerek şifrelenir.
Şifreleme İşlemi:
Düzmetin : DOĞA olsun
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Bunu ikili bloklara bölelim
Anahtar: S  2 3
4 5



S matrisi 2x2 boyutunda mod29’da tersi olan bir matris olmalı.
Düz Metin: DOĞA
DO-ĞA ikili bloklara ayırıp D=4, O=17, Ğ=8, A=0
2
4

2
4


3  4   1 mod 29   B 


5 17 14 mod 29  L 
3 8  16 mod 29  N 


5 0  3 mod 29   Ç 

Şifreli Metin: BLNÇ
Şifre Çözme İşlemi:
Şifrenin çözülebilmesi için S anahtar matrisinin mod29’a göre tersi olan S-1 matrisini bulmalıdır. Bir
matrisin tersinin olabilmesi için gerek ve yeter koşul o matrisin determinantının sıfırdan farklı olmasıdır.
a b  matrisinin determinantı ve tersi şu şekilde bulunur. Eğer işlemlerimizi mod29’da yapacaksak
S
c


d 

S

1

det(S )  (a.d  b.c) mod 29
 d mod 29  b mod 29
 det(S ) 1.

 c mod 29 a mod 29 

Örneğe geri dönecek olursak det(S)=-2mod29=27 dir.
27 det(S ) 1 mod 29  1  det(S ) 1  14 olur.
 5 mod 29  3 mod 29 12 16 
S 1  14.


 4 mod 29 2 mod 29   2 28

Şifreli mesajımızı çözersek
12 16   1  236 mod 29  4   D 
 2 28 14  394 mod 29  17  O 

  
    
12 16  16 240 mod 29 8 Ğ 
 2 28 3   116 mod 29   0   

  
    A

Düz Metin olan ‘DOĞA’ elde ettik.
Görüldüğü gibi Hill şifreleri tamamen doğrusal cebir bilgisine dayanmaktadır. [1],[5]
ASAL SAYILAR, MODÜLER ARİTMETİK VE ŞİFRELEME
Asal sayılar özellikle internet üzerinden yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde yürümesine olanak tanıyan
şifreleme tekniklerinin geliştirilmesi için kullanılıyor. Her ne kadar günümüzde bankacılıkta kullanılan
şifreleme teknikleri için çok basamaklı büyük sayılara ihtiyaç duyulmasa da, askerî bilgiler gibi önemli
şifrelemeler gerektiren verilerin korunmasında kullanılacak asal sayıların olabildiğince fazla basamaklı olması
gerekiyor.
RSA şifrelemesi Rivest, Shamir, Adleman tarafından 1977’de geliştirilen temeli modüler aritmetiğe
dayanan, anahtar üretiminde çok büyük asal sayıları kullanan bir asimetrik(açık anahtarlı) şifreleme
algoritmasıdır. Mesajları şifrelemek, anahtar değiştirmek ve sayısal imza oluşturmak için kullanılan bir açık
anahtarlı tasarımdır.

Şekil1. Asimetrik şifreleme
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Aşağıda RSA algoritmasının çalışması verilmiştir.[4],[10].

Örnekte kısaca bahsedildiği gibi RSA algoritması asal sayıları kullanır. Bu algoritmada iki asal sayının
çarpımını kullanarak anahtar oluşturulmasının sebebi, iki asal sayının çarpımını asal çarpanlarına ayırmak asal
olmayan sayıları ayırmaktan daha zor olmasıdır. RSA’nın güvenliği kullanılan asal sayıların büyüklüğü ile
orantılıdır. Uygulaması basit bir çarpanlara ayırma problemi olan RSA’da çok büyük sayılar kullanıldığı için
çözümü basit değildir. Çok büyük sayıları çarpanlarına ayırmadaki güçlük RSA’nın dayanıklılığını
göstermektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde kriptoloji, elektronik, optik, bilgisayar bilimleri gibi birçok disiplini kullanan bir matematik
bilimidir ve genelde sayılar teorisi üstüne kuruludur. Bu çalışmada, öğrencilerin modüler aritmetik, asal sayılar
ve bazı doğrusal cebir konularını çeşitli şifreleme yöntemleri kullanarak nasıl eğlenerek öğrenebilecekleri ve
öğrendiklerini pekiştirebilecekleri gösterilmeye çalışılmıştır. Benzer şekilde farklı matematik konuları da çeşitli
şifreleme yöntemleri ile ilişkilendirilerek daha ilgi çekici hale getirilip, sıkıcı ve gereksiz gibi gözüken
matematik biliminin güncel kullanım alanlarını ortaya koyarak severek ve eğlenerek öğrenmeleri sağlanabilir.
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TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ: KÖŞE BUCAK MATEMATİK PROJESİ
UYGULAMA ÖRNEĞİ
TOTAL QUALİTY MANAGEMENT: MATHEMATİCS EVERYWHERE
PROJECT APPLİCATİON SAMPLE
Fatih Demir1, Ömer Aslan2, Muhammet Yılmaz3
Özet
Bu araştırmanın amacı bir ilköğretim okulunda toplam kalite uygulaması kapsamında gerçekleştirilen, yerel ve ulusal
düzeyde önemli başarılar elde etmiş “Köşe Bucak Matematik Projesi”ni tanıtmak ve uygulamalı bir örnek olarak sunarak
projeyi değerlendirmektir. Çalışma kapsamında öncelikle toplam kalite yönetimi konusunda kuramsal bir çerçeve
sunulacaktır. Ardından bu yaklaşım temelinde bir okul bünyesinde gerçekleştirilen proje tanıtılarak bu projeden elde edilen
sonuçlar paylaşılacaktır. Köşe Bucak Matematik Projesi 2012-2013 eğitim öğretim yılında Tokat ili Erbaa ilçesine bağlı
Alacabal İlköğretim Kurumları’nda yürütülmüştür. Araştırmada sunulan veriler proje öncesi ve proje uygulamaları
sonrasında okuldaki öğretmen ve öğrencilerden elde edilmiştir. Proje kapsamında öncelikle matematik dersi programında
yer alan kazanımlara ulaşılmasında okul bünyesinde karşılaşılan güçlükler öğretmenlerin görüşlerine başvurularak
belirlenmiştir. Ardından öğretmenler arasında kurulan ekipler ile kazanım düzeyine bağlı olarak okul içi ve bahçesinde
matematiğin işe koşulduğu oyunlar, etkinlikler ve materyaller düzenlenmiştir. Düzenlenen bu etkinliklere katılan
öğrencilerin matematiğe bakışlarında olumlu yönde gelişme sağlandığı, somut öğrenme ortamlarının öğrenciler açısından
ilgi çekici ve eğlenerek öğrenme ortamlarını oluşturduğu öğrenci ve öğretmen görüşlerine bağlı olarak ortaya konulmuştur.
Anahtar sözcükler: toplam kalite yönetimi, köşe bucak matematik projesi
Abstract
The aim of this study is to introduce “Mathematics Everywhere Project” which was carried out within total quality
application at a primary school, and which achieved significant successes in local and national level; and to present it as a
practical example. Primarily, a theoretical framework will be presented about total quality management in the scope of the
work. Then, on the basis of this approach, the results obtained from this project will be shared by introducing the project
carried out within a school. Mathematics Everywhere Project was conducted at Alacabal Primary Education Institutions in
the district of Erbaa in the province of Tokat in 2012-2013 academic year. The data presented in the study were obtained
from the teachers and students at the school before the project and after project implementation. Primarily, in the scope of
the project, the difficulties within the school in achieving outcomes involved in mathematics curriculum were determined
by referring to the views of the teachers. Then; games, activities and materials where math was used were arranged in the
school and the school garden with teams established among the teachers depending on the level of achievement. It was
demonstrated by referring to the views of the students and teachers that a positive improvement towards mathematics was
achieved in the attitudes of the students who participated in these activities held, and concrete learning environments
created interesting and enjoyable learning environment for the students.
Keywords: total quality management, mathematics everywhere project

1. GİRİŞ
Günümüz dünyasında ülkeler arasında sınırlar kalkmış, toplumlar birbirini etkiler olmuş ve bu da her alanda
değişimi ve yeniliği doğurmuştur. Bunun için değişime ve yenileşmeye ayak uydurabilecek bireylere gereksinim
duyulmuştur. Değişimlere ayak uydurabilecek bireylerin yetiştirilmesi problemi bütün örgütler gibi eğitim
örgütlerinin de en önemli sorunu haline gelmiştir. Eğitim örgütlerinin görevleri düşünüldüğünde değişimlerin
merkezi olması gerekmektedir. Fakat eğitimin doğası gereği değişimin kısa vadede mümkün olmaması etkin
eğitim kurumlarının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu da etkin yöneticilerin varlığıyla mümkün olacaktır. Bu
sebeplerle eğitim yönetimi için yeni yönetim modelleri ortaya çıkmıştır(Akan ve Savaş, 2014).
Eğitim örgütlerinin değişime duyarlı, yenilikçi olabilmesi için katılımcı, işbirliğini esas alan, insan merkezli bir
yönetim anlayışıyla mümkün olacaktır. (Aydın ve Şentürk, 2007). Bu yönetim anlayışının eğitim örgütlerine
entegresi süreci toplam kalite yönetimini doğurmuştur. Toplam kalite yönetimi güçlü liderleri, örgüt kültürünü,
sürekli gelişmeyi ve yönetim sürecine herkesin katılımını esas almaktadır. Bu sebeple ülkemizde toplam kalite
yönetimi anlayışının eğitim kurumlarında uygulanmaya başlaması için Milli Eğitim Bakanlığı Kasım 1999 yılı,
2506 sayılı tebliğler dergisinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesini yayımlamıştır. Bu yönerge ile
tüm milli eğitim bakanlığına ait kurum ve okullarda yürütülen faaliyetlerin toplam kalite yönetimi anlayışıyla
gerçekleştirilmesi istenmiştir. Böylece tüm okul çalışanları çeşitli hizmet içi seminer ve kurslarla “Toplam
Kalite Yönetimi” anlayışı hakkında bilgi sahibi olmaya, bu anlayışı tanımaya başlamışlardır. 2002 yılında ise

Öğretmen, MEB, Erbaa Kaymakamlığı, Alacabal İlkokulu, Tokat, f.d.86@hotmail.com, 05322781491
Okul Müdürü, MEB, Erbaa Kaymakamlığı, Alacabal İlkokulu, Tokat, oaslan_05@hotmail.com, 05374145978
3
Öğretmen, MEB, Erbaa Kaymakamlığı, Alacabal İlkokulu, Tokat, muhammetinpostasi@gmail.com,
05423960855
1
2
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MEB Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesini yürürlüğe konmuştur. Böylece ülkemizdeki
eğitim kurumları TKY anlayışı ile yönetilme sürecine dâhil olmuşlardır.
1.1. Toplam Kalite Yönetimi: Toplam kalite yönetimi bir kuruluş içinde kaliteyi odak alarak, kuruluşun bütün
üyelerinin katılımına dayanan, müşteri memnuniyeti öncülüyle uzun vadeli başarıyı amaçlayan ve kuruluşun
bütün üyelerine ve topluma yarar sağlayan yönetim yaklaşımıdır(Özveren, 1997). TKY, performans yükselmesi,
bireysel ve kurumsal vizyonların oluşturulması, otokontrolün sağlanması, takım çalışmalarıyla sinerji
oluşturulması, ödül sistemine işlerlik kazandırılması ve bütün üyelere karara katılma imkanlarının sağlanması
gibi uygulamalarla örgütlerin başarı göstergelerinde önemli değişiklikleri hedeflemektedir.
Toplam kalite yönetimi çalışmaları en temelde, kurumun tüm faaliyetlerini bir plân ve proje dâhilinde
gerçekleştirilmesini, kurumun çalışanları ile kurum hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini sağlayacak
önlemler almasını, uygulamalarının her aşamasında ilgili tarafların gönül ve beyin gücüyle katılımı sağlanarak,
ekip çalışmasının ön plânda tutulmasını ilke olarak benimsemeyi amaçlamaktadır. TKY başarmayı, kendi
personeli ve toplum için avantajlar elde etmeyi amaçlayan, kalite üzerine yoğunlaşmış ve tüm personelin
katılımına dayanan bir yönetim modelidir. Burada amaç, tüm alanlarda kaliteyi sağlama, kalite standartları
oluşturma, süreçlerin sürekli geliştirilmesi ve iletişimin sağlanmasıdır. TKY'nin bu amaca ulaşabilmesi, çok
büyük ölçüde kurum çalışanlarının tümünün proje çalışmalarına gönüllü olarak katılımının sağlanmasına
bağlıdır. Milli Eğitim Bakanlığı ise sorumluluğunda olan eğitim kurumlarının TKY anlayışı ile yönetilebilmesi
amacıyla 2506 sayı ve 1999 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesinde
toplam kalite yönetimi uygulamasıyla ilgili temel ilkeleri şu şekilde belirlemiştir:
Madde 5- Toplam kalite yönetimi uygulama yönergesiyle ilgili faaliyetler aşağıda belirtilen temel ilkeler
çerçevesinde yürütülür.
a) Toplam kalite yönetimi uygulamaları bir plân ve proje dâhilinde gerçekleştirilir.
b) Eğitim hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini sağlayacak önlemler alınır.
c) Toplam kalite yönetimi uygulamalarının her aşamasında ilgili tarafların gönül ve beyin gücüyle katılımı
sağlanarak, ekip çalışması ön plânda tutulur.
d) Toplam kalite yönetimi uygulamaları çerçevesinde kaynaklar etkili ve verimli kullanılır.
e) Toplam kalite yönetimi uygulamalarında ölçülemeyen hizmet geliştirilemez anlayışından hareketle hedeflere
ulaşma düzeyi sürekli ölçülür.
f) Sistem sürekli sorgulanarak geliştirilir ve iyileştirilir.
g) Eğitim yönetiminde personelin sürekli eğitimi kurumsallaştırılarak niteliği yükseltilir ve hizmet sunumunda
mükemmelin yakalanması sağlanır.
h) Personelin tüm potansiyelini kullanabileceği çalışma ortamı sağlanır.
ı) Çağın ve çevrenin sürekli değişimi göz önünde bulundurularak, öğrenen birey öğrenen organizasyon anlayışı
plânlı bir şekilde kurumsallaştırılır.
j) Çalışanlara problemin bir parçası olmak yerine, çözümün bir parçası olunması anlayışı benimsetilir.
k) Hizmetlerin sunumunda iş görenlere kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayış ve
yaklaşımı benimsetilir.
l) Gelişmenin değişmeyle mümkün olacağının herkes tarafından bilinmesi sağlanır.
m) Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlanarak çalışanların iş doyumu göz önünde bulundurulur.
1.2. Toplam Kalite Yönetimi’nin Eğitim Kurumlarına Faydaları: Erdem(2000)’de TKY’nin eğitim
sistemine uygulanarak elde edilecek faydalarını şu şekilde görmektedir:
 Öğrenci ve öğrenci velisi, işveren “odak noktası” olur; öğrenci velisi ve işveren odaklı “örgüt kültürü”
oluşur.
 Öğrenen bir okul oluşur.
 Okullardan toplumun ve işverenlerin istediği “kaliteli insan yetiştirilir”
 Eğitim örgütlerinde ekip çalışmasıyla “örgütsel sorumluluk” gelir.
 Eğitim yönetiminde “toptan katılımcılık” sağlanır
 Eğitim örgütlerinde işlevsel bir örgüt yapısı kurulur.
 Eğitim yönetiminde dış rekabete dayalı bir yönetim anlayışı benimsenir.
 Eğitimde de “kaliteye dayalı performans ve performans değerlendirme” anlayışı oluşur.
 Eğitim iş görenlerinin hizmet içi eğitimi “sürekli”olur.
Okullar ilköğretimin genel ve özel amaçlarını gerçekleştirmek üzere kurulmuş eğitim kurumlarıdır. Sosyal ve
kültürel faaliyetlerin zenginliği kadar akademik başarının arttırılması da okullara yüklenen görev ve
sorumluluklar arasındadır. Okullarda başarının artması ise işlerin ekip ruhu içerisinde yürütülmesi ile mümkün
olmaktadır.
Ülkemiz özellikle matematik dersi öğrencilerin başarısının en düşük olduğu ders olarak göze çarpmaktadır. Bu
durum araştırmanın yapıldığı Alacabal İlköğretim Kurumları’nda da ülke genelindeki durumla paralellik
göstermekte hatta oldukça altında kalmaktadır. Bu başarısızlığın sebebi; matematiğin sınıf dışarısına
çıkamaması öğrencilerin ilgisini düşürmekte, soyut ve gereksiz bilgi algısını oluşturmakta, bu algı sonucunda da
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matematik dersinde başarının düşmesi olarak gözükmektedir. Alacabal İlköğretim Kurumları’nda hem
öğretmenlerin hem de öğrencilerin dile getirdikleri şey; matematik dersi materyallerinin yetersizliğidir. Her bir
sınıf için materyal temini kurum imkânlarında zor görülmektedir. Ancak okul genelinde ortak matematik
alanlarının oluşturulması öğrencilerin matematik dersi üzerinde olumlu etki edeceği düşünülmektedir. Ortak
matematik alanlarının oluşturulması ise kurumun tüm üyelerinin ekip ruhu içerisinde sürece dâhil olacağı bir
projenin gerçekleştirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu sebeplerle TKY anlayışı kapsamında bir projenin işe
koşulması gerekliliği doğmuştur.
Bu bilgiler çerçevesinde araştırmanın amacı Tokat ili Erbaa ilçesi Alacabal İlköğretim Kurumları’nda 20122013 eğitim öğretim yılında TKY uygulaması kapsamında gerçekleştirilen, yerel ve ulusal düzeyde önemli
başarılar elde etmiş “Köşe Bucak Matematik Projesi”ni tanıtmak ve uygulamalı bir örnek olarak sunarak
projeyi değerlendirmektir.
2. YÖNTEM
2.1. Model: Bu araştırma eylem araştırmalarından teknik/bilimsel/işbirlikçi eylem araştırması olarak
yürütülmüştür. Teknik/bilimsel/işbirlikçi eylem araştırması daha önceden belirlenmiş kuramsal bir çerçeve
içindeki uygulamayı test ederek değerlendirmeyi amaçlar (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu araştırma da TKY
uygulaması kapsamında gerçekleştirilen “Köşe Bucak Matematik Projesi”ni tanıtmak ve uygulamayı test ederek
değerlendirmek amaçlanmıştır. Ayrıca araştırma sürecinde öğretmenler araştırmacı olarak yer almıştır.
2.2. Çalışma Grubu: Araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim öğretim yılında Alacabal İlköğretim
Kurumları’nda görev yapmakta olan personel, öğrenim görmekte olan öğrenciler ve okul aile birliği üyesi veliler
oluşturmaktadır. Örneklem ise evren üzerinden seçilen 9 personel, 23 öğrenci ve 1 okul aile birliği başkanı
olmak üzere 33 kişidir. Örneklem seçim yöntemi olarak amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır.
2.3. Veri Toplama Araçları ve Analizi: Veriler nitel ve nicel yöntemler ile toplanmıştır.
Kamera Kayıt: Süreç kamera ile kayıt altına alınmış ve kaydedilip yedeklenmiştir.
Öğrenci Görüşleri: Proje öncesi ve sonrasında öğrenci görüşlerini yansıtan anketler uygulanmış ve sonuçlar
tablolaştırılarak yorumlanmıştır.
Öğretmen Görüşleri: Proje öncesi, süreci ve sonrasında yazılı ve sözlü olarak öğretmen görüşlerine
başvurulmuş. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle yorumlanmıştır.
Öğrenci Notları: Öğrencilerin matematik not ortalamaları karşılaştırılmak amacıyla veri olarak kullanılmış ve
yorumlanmıştır.
Derslere Ait Dokümanlar: Öğrencilerin derslerde ki ürünleri dosyalanmış, ekip üyelerince incelenmiştir.
3. KÖŞE BUCAK MATEMATİK PROJESİ
Bu bölümde projenin öncesi, yapılışı ve bitişi süreçlerinden bahsedilecektir.
3.1. Proje Önerisi ve Proje Ekibi Kurulması: Projenin gerçekleştiği Alacabal İlköğretim Kurumlarında
görevli bir öğretmenin fikri ve kurum müdürünün de desteğiyle projenin işe koşulmasına başlanmıştır. Bu
bilinçle projenin TKY kapsamında ekip ruhu içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla proje ekibi 1 okul
yöneticisi, 6 öğretmen, 1 okul aile birliği başkanı, 1 hizmetli olmak üzere toplam 9 personel olarak
oluşturulmuştur. Proje ekibi bir araya gelerek projenin çalışma takvimini Tablo 1’deki gibi oluşturmuştur. Proje
takviminde kaynak arayışı dışında bir aksaklık meydana gelmemiştir.
Tablo 1. Proje Takvimi
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17

FAALİYET
Proje önerisi
Proje ekip oluşturulması
Öğrencilere ve öğretmenlere matematik dersine ilişkin görüşlerini yansıtan anketi uygulanması
Öğrenci ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi
Sorun tespiti, çözüm önerileri
Proje ismi, slogan, amaç ve hedef belirleme
Yapılacak etkinliklerin kararlaştırılması
Etkinlikleri paylaştırılması, ekip lideri öğrencilerinin belirlenmesi
Etkinlik alanlarının belirlenmesi
Etkinlik planlarının hazırlanması, e-paylaşım
Proje için toplam ihtiyaç ve maliyet hazırlanması, genel bütçenin oluşturulması.
Kaynak arayışı
Etkinliklerin yapılması
Yapılan etkinliklere ait öğrencilere anket uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi
Proje sonu değerlendirmenin yapılması
Projeye ait dosya ve evrakların kurum arşivine kaldırılması

ZAMAN
7-9 Mart 2012
12-14 Mart 2012
15-16 Mart 2012
19-20 Mart 2012
21-23 Mart 2012
27 Mart 2012
28-29 Mart 2012
4-5 Nisan 2012
12 Nisan 2012
19 Nisan-11 Mayıs
12-15 Mayıs 2012
16-18 Mayıs 2012
21 Mayıs- 1 Haziran 2012
04-05 Haziran 2012
6-7 Haziran 2012
8 Haziran 2012

3.2. Matematik Dersine İlişkin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri: Matematiğin sınıf dışarısına çıkamaması
öğrencilerde ilgisini düşürmekte, soyut ve gereksiz bilgi algısını oluşturmaktadır. Öğretmenlerin şikâyetleri
arasında matematik ders materyali yetersizliği ön sırayı çekmektedir. Her bir sınıf için materyal temini okulun
imkânlarında zor görülmektedir. Ancak okul genelinde ortak matematik alanlarının oluşturulması öğrenciler
üzerinde olumlu etki edileceği düşünülmektedir. Gözlemler ve durum değerlendirmeleri sonucunda okulda
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öğrencilerinin matematiğe karşı duygu ve düşüncelerini ölçmek için ekip tarafından öğrencilere anket
uygulanmıştır. Anket 2. sınıftan 8. sınıfa kadar bütün öğrencilere uygulanmıştır. Ankete ilişkin bulgular Tablo
2’deki gibidir.
Tablo 2. Proje Öncesi Matematik Dersine İlişkin Öğrenci Görüşleri
ANKET SORULARI
Matematiği yaşamın bir parçası olarak görüyorum.
Matematik dersinde öğrendiğim bilgileri pekiştirmeye yardım eden ortamlar var.
Geometri bilgilerim günlük hayatta işime yarıyor.
Zamanımı planlayabiliyorum.
Grafikleri okuyabiliyor, yorumlayabiliyorum.
Ölçme araçlarını doğru kullanıyor, sonuçları yorumlayabiliyorum.
Ritmik sayma ve dört işlem arasındaki ilişkiyi biliyorum.
Herhangi bir sayıdan başlayarak üzerine ritmik sayabiliyorum.
Zihinden dört işlem yapabiliyorum.
Üç boyutlu düşünebiliyorum.
Sayı örüntülerindeki ilişkileri yorumlayabiliyorum.
İleriki yaşantımda matematiği günlük hayatta kullanabileceğime inanıyorum.
Matematik öğrenmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum.

EVET
71
3
58
52
91
54
42
63
51
26
60
72
9

HAYIR
75
143
88
94
55
92
104
83
95
120
86
74
137

Tablo 2’de öğrenciler matematik dersinin gereksiz olmadığını ancak öğrenme ortamlarının yeterli olmadığını ve
matematiğin yaşamlarında yeterince yeri olmadığını belirtmiştir. Yine öğrencilerde matematik öğretiminde
temel oluşturan becerilerde ciddi yetersizlikler olduğu gözükmektedir. Bu anket sonuçları okulda öğrencilerle
birlikte matematik projesi geliştirme gerekliliğini ortaya koymuştur.
Okul öğretmenleri ile yapılan görüşmelerde ise öğretmenlerin matematik dersine ilişkin görüşleri şu şekildedir:
 Matematik soyut kalıyor.
 Sınıf dışında matematik uyaranları eksiktir.
 Matematik materyal sıkıntısı yaşıyorum.
 Öğrenciler ilgisiz.
 Öğrenciler ders dışında matematik uyaranları ile karşılaşmadığı için konuları unutuyor.
 Okul ortamında somut uyaranlar bulunması gerekir.
 Geometri bilgilerini öğrenciler zihninde canlandıramıyor olarak özetlenmiştir.
Tüm bu gelişmeleri titizlikle inceleyen ve değerlendiren proje ekibi okuldaki matematik yaşantılarının
zenginleştirilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varmıştır.
3.3. Sorun Tespiti ve Çözüm Önerileri İçin Ekip Toplantısı: Kalite ekibi bir araya gelerek okuldaki mevcut
matematik altyapısını değerlendirmiştir. Değerlendirme sonuçlarına ait bilgiler Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Mevcut Matematik Altyapısı
Etken

Mevcut durum

Öğretmen

•İlkokul öğretmen kadromuzda eksiklik bulunmamaktadır.
•Okulumuzda genç ve dinamik bir öğretmen kadrosu bulunmaktadır.

Öğrenci Hazırbulunuşluğu

•Öğrencilerimizin evlerinde çalışma odaları bulunmamaktadır.
•Evlerinde ders araçları dışında öğrenmeye yardımcı araçlar bulunmamaktadır.

Öğrenci Velisi

•Öğrenci velilerimizin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır.
•Velilerimizin büyük çoğunluğu yakını ilkokul mezunudur.
•Velilerimiz arasında okuryazar olmayan bireyler de bulunmaktadır.
•Başarılı olan öğrencilerini ilçe merkezindeki okullara götürme nakil etme
eğilimindedir.

Ders araç gereçleri

•Sınıflarımızda kullanılacak matematik malzemeleri bulunmamaktadır.
•Öğretmenlerimiz materyalleri kendi imkânlarıyla yapmak durumundadır.

Fiziki şartlar

•Okul koridoru ve bahçesi geniş alanlara sahiptir.
•Bu alanlar değerlendirilerek öğretime kazandırılabilir

Değerlendirme sonuçlarına göre öğrenci ve öğretmenlerin matematik dersine ait materyal eksiklikleri
bulunmaktadır. Okulun genç ve dinamik öğretmen kadrosunun gönüllü katılımı ile okulun atıl durumundaki
alanları aktif bir öğrenme ortamlarına dönüştürülebileceği konusunda fikir birliğine varılmıştır.
3.4. Projenin İsmi, Sloganı, Amacı ve Hedefleri: Proje ekibi, proje ismi ve sloganı belirlemek için toplanmış
ve proje ismi “Köşe Bucak Matematik” proje sloganı ise “Temeli zayıf olan matematiğin çatısı da olmaz.”
olarak oy çokluğu ile belirlenmiştir. Ekip üyelerinin ortak görüşü ile projenin amaçları ve ulaşılmak istenen
hedefler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Projenin Amaçları
 Matematiği yaşamın bir parçası haline getirebilme.
 Matematik bilgisini somut uyarıcılarla pekiştirebilme.
 Günlük hayatta matematiğin farkındalığını ortaya çıkarma.
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 Matematik dersinde öğrenilenlerin sınıf dışındaki okul ortamlarında da kullanabilme.
Projenin Hedefleri
 Zihinden dört işlem becerisini geliştirir.
 Geometrik cisimleri tanır.
 Bütün ve parça ilişkisini açıklar.
 Deste ve düzineyi ayırt eder.
 Dört işlem becerilerini geliştirir.
 20 içerisinde 4 işlemi yapar ve sayılar arasındaki büyüklük küçüklük ilişkisini gösterir.
 Ritmik sayar.
 Geometrik şekillerde alan ve çevre hesabı yapar.
 Geometrik cisimleri tanır, açılımlarını çizer.
 Tangram’ı tanır.
 Matematik sembollerini tanır.
 Türk Tarihindeki önemli matematikçileri tanır.
 Atatürk’ün matematik çalışmalarını bilir.
 Şekil ve sayı örüntüleri oluşturur.
 Saati okur.
 Grafikleri okur ve yorumlar.
 Ölçme araçlarını doğru kullanır.
 Matematik oyunları oynar.
3.5. Proje Etkinliklerinin Kararlaştırılması, Paylaştırılması ve Öğrenci Ekipleri: Proje ekibi öğrencilere
matematiği ders dışında aktif olarak nasıl kullanabileceklerini sağlayabileceklerini değerlendirmiştir.
Yapılabilecek etkinlikler konusunda öneriler sunulmuş, kararlar alınmış ve etkinliklerin yapımı için görev
paylaşımı yapılmıştır. Etkinlik konuları ve isimleri Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5. Etkinlik Konuları Ve İsimleri
Etkinlik Konusu

Etkinlik İsmi

Sayma

Abaküs

Kesirler

Bütünden Parçaya

Zihinden toplama, Oyun

Dart Toplama

Deste, Düzine

Deste ve Düzine

Dört işlem

Dört İşlem Tabloları

Basit işlemler, sayıları karşılaştırma

Eğlenceli İşlemler

Ritmik Sayma

Eğlenceli Ritmik Sayma

Rastgele sayıdan başlayarak ritmik sayma

Sayı Yolu

Geometrik şekiller

Geometri Tahtası

Geometrik Cisimler

Geometrik Cisim Modelleri

Geometrik Şekiller, Oyun

Geometrik Çizgi Oyunu

Geometrik Cisimler

Geometrik Çocuk

Geometrik Şekiller

Geometrik Panolar

Tangram

Manyetik Tangram

Semboller

Matematik Sembolleri

Tarihimizde Matematik

Matematik Tarihim

Örüntüler

Örüntü Paneli

Saat

Planlı Zaman

Grafikler

Sütun Grafiği

Şekiller, Semboller, Oyun

Yapboz

Ölçme

Tartıyorum Biliyorum

Ölçme

Boyumun Ölçüsü

İşlemler, Oyun

Zevkli Sayılar

Proje kapsamında 23 adet etkinlik yapılması kararlaştırılmıştır. Projede maksimum öğrenci katılımını sağlamak
amacıyla her bir etkinlik için öğrenci ekibi kurulması kararı alınmıştır. Etkinlik danışmanları sınıflardaki lider
öğrencilerden “Ekip Lideri” belirleyecek ve çalışmalar ekip liderleri önderliğinde öğrencilerle beraber
yapılacaktır. Bu kapsamda sınıflardan toplam 23 öğrenciden oluşan öğrenci ekibi oluşturulmuştur.
3.6.
Etkinlik Yapılacak Alan Tespiti: Proje ekibi üyeleri bir araya gelerek okul içi ve dışında etkinlik için
kullanılabilecek alanları ve bu alanların ölçüsünü Tablo 6’daki gibi tespit etmiştir.
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Tablo 6. Alan Tespiti ve Ölçüleri
Kullanılabilir alanlar
Bina girişi (Sağ ve sol )
Anasınıfı A Şubesi, 1-A sınıfı arası
Ana sınıfı A Şubesi ve Müdür yardımcısı odası arası
Matematik sınıfı, acil çıkış kapısı arası
Matematik ve İngilizce sınıfları arası
Koridorlardaki kirişler
Müdür odası, Anasınıfı B Şubesi arası
2/A ve 2/B şubeleri arası
Öğretmenler odası kapısı - wc arası
Okutan okul panosunun bulunduğu alan
Türkçe sınıfı, 5-A sınıfı arası
5/A sınıfı, acil çıkış kapısı arası
3/A sınıfı, öğretmenler odası arası
3/A, 4/A sınıfları arası
Bina ön cephe pencereler altı (çatı olukları bölüyor)
Bina ön cephesi(Atatürk büstü arkası)
Sahnenin sol tarafındaki duvar
Sahnenin sağındaki alan (zemin)
Sahnenin sağındaki duvar
Bina arkası (Kazan dairesi – okul bahçe kapısı arası zemin)
Bina arkası duvar (Kazan dairesi – Okul bahçesi giriş kapısı)
Okul Bahçe zemini (Asfalt kaplı alan)

Alan ölçüleri
3,60 x 2,40 m
6,80 m
6m
5,30 m
6,80 m
280 x 58 cm
2,08 m
4,42 m
3,40 m
1,86 m
6,80m
5,30
6m
6,80 m
7,40 m – 3,80 m
5m
6 x 2,20 m
4 x 18 m
28 x 2,20 m
28 x 4, 20 m
28 x 1,68 m
500 m²

3.7. Etkinlik Planlarının Hazırlanması ve E-Paylaşım: Ekip tarafından gerçekleştirilmesi düşünülen
etkinliklerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması ve uygulamaya konulabilmesi için kararlaştırılan planlama
yapılmasının gerektiği konusunda fikir birliğine varılmıştır. Planlanan etkinliklerin derslerle olan bağlantısını
güçlendirmek adına matematik kazanımları (1-8. sınıf) bir araya toplanmıştır. Matematik kazanımları
çoğaltılarak tüm ekip üyelerine dağıtılıp, etkinlik liderleri tarafından her bir etkinliğe ait planlar hazırlanmıştır.
Hazırlanan planlarda kazanımlar, uygulama zamanı, bütçe, güvenlik önlemleri gibi önemli hususlara yer
verilmiştir.
Proje ekibi; çalışmaların ekip çalışanları olarak 7/24 takip edilmesi amacıyla e-paylaşım yapma konusunda fikir
birliğine varmıştır. Bu bağlamda görevlendirilen bir proje ekibi üyesi proje için elektronik posta hesabı
oluşturarak tüm çalışanların ortak bir alanda buluşmasını sağlamıştır. Etkinlik danışmanı öğretmenler
hazırladıkları faaliyetlere ait planları, fikir ve önerilerini ve diğer düşüncelerini bu hesap üzerinden
paylaşmışlardır. Bu sayede proje çalışanları internet ağının olduğu her yerden projeye ait çalışmalara
ulaşabilmişlerdir. Ayrıca projede görevli öğretmenler toplantılara katılamadığı takdirde buradan gelişmeleri
izleme olanağı sağlamış olacaktır. Proje tamamlanana kadar bu hesap aktif bir şekilde kullanılmıştır.
3.8. İhtiyaç Belirleme, Bütçe ve Kaynak Temini: Ekip, etkinliklerde belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda proje
bütçesini hazırlamıştır. Okul aile birliği kaynakları yetersiz olduğu için çevredeki kurumlarla destek arayışları
içerisine girilmiş olunup bu girişimler sonucu; Erbaa Kaymakamlığı’ndan 2150, Erbaa Belediyesi’nden 5000,
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 300 ve Halk Eğitim Müdürlüğü’nden 250 TL olmak üzere toplam 7550 TL
kaynak temin edilmiştir. Bu kaynağın tamamı kullanılmıştır. Tablo 7’de harcama kalemleri verilmiştir.
Tablo 7. Harcama Kalemleri
Harcama Türü

Harcama Tutarı

Ahşap ve mobilya işleri

1570 TL

Ofis-kırtasiye malzemeleri

250 TL

İnşaat ve boyama malzemeleri

5180 TL

Manifatura

250 TL

Cam- çerçeve işleri

165 TL

Züccaciye

90 TL

Toplam

7550TL

3.9. Etkinliklerin Yapılması: Proje ekibi yeterli kaynağın alınmasının ardından etkinliklerin sağlıklı bir şekilde
tamamlanması için uygulama aşaması planlanmıştır. Proje ekibi planladığı süre içerisinde tüm etkinlikleri
sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmiştir. Mesai saatleri etkinlikleri tamamlamak için yeterli olmadığından dolayı
ekip üyeleri saat 18’e kadar çalışmıştır. Etkinliklerin yapılışı video ile kaydedilmiştir.
3.10. Proje Sonrası Matematik Dersine İlişkin Öğrenci Görüşleri: Köşe Bucak Matematik projesi
kapsamında yapılan çalışmalar sonucu yapılan gözlemlerde öğrencilerin matematiğe karşı daha olumlu bir bakış
açışına sahip olduğu gözlenmiştir. Eğitimin bir süreç olduğunu düşündüğümüzde ilerleyen yıllarda matematik
ders başarısında ciddi derecede artış beklenmektedir. Proje öncesinde öğrencilerin matematik dersine ilişkin
görüşlerini yansıtan anket öğrencilere proje sonrası da uygulanmıştır. Öğrencilerimizin proje sonrası matematik
dersine ilişkin görüşleri Tablo 8’deki gibidir.
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Tablo 8. Proje Sonrası Matematik Dersine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Anket Soruları
Matematiği yaşamın bir parçası olarak görüyorum.
Matematik dersinde öğrendiğim bilgileri pekiştirmeye yardım eden ortamlar var.
Geometri bilgilerim günlük hayatta işime yarıyor.
Zamanımı planlayabiliyorum.
Grafikleri okuyabiliyor, yorumlayabiliyorum.
Ölçme araçlarını doğru kullanıyor, sonuçları yorumlayabiliyorum.
Ritmik sayma ve dört işlem arasındaki ilişkiyi biliyorum.
Herhangi bir sayıdan başlayarak üzerine ritmik sayabiliyorum.
Zihinden dört işlem yapabiliyorum.
Üç boyutlu düşünebiliyorum.
Sayı örüntülerindeki ilişkileri yorumlayabiliyorum.
İleriki yaşantımda matematiği günlük hayatta kullanabileceğime inanıyorum.
Matematik öğrenmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum.

Evet
120
120
122
119
121
103
115
107
109
85
120
121
2

Hayır
2
2
0
3
1
19
7
15
13
37
2
1
120

Tablo 8 incelendiğinde öğrencilerin matematik dersine ilişkin düşüncelerinde, proje öncesi görüşlerine göre
olumlu bir artış gözlemlenmiştir.
3.11. Projenin Değerlendirilmesi: Proje bitiminde toplanan ekip üyeleri, proje sürecini değerlendirmişlerdir.
Proje sürecinde elde edilen kişisel kazanımlar, ekip ruhu anlayışının pekişmesi ve öğrencilerin proje sürecine
dâhil edilmesi ekibin bütün üyelerince ortak bir fayda olarak dile getirilmiştir. Karşılaşılan sorunlar, bunların
nedenleri ve çözüm önerileri görüşülmüştür.
4. SONUÇ
Proje kapsamında planlanan etkinliklerin tamamı proje ekibinin yoğun gayreti sayesinde sorunsuzca
tamamlanmıştır. Okul bahçesi ve koridorları alışılagelmiş klasik okul ortamlarının dışında bambaşka bir
görünüm almıştır. Köşe bucak matematik projesi TKY kapsamında irdelendiğinde okulla ilgili herkesin
(yönetici, öğretmen, hizmetli, veli, öğrenci) sürece dâhil olup ekip bilinciyle başarıya ulaştığı söylenebilir.
TKY’nin eğitimsel öğelerinden “öğrenci odaklılık” ilkesi çerçevesinde başarılı bir proje olduğu da göze
çarpmaktadır. Ayrıca proje sonrasında öğrencilerimiz matematik öğretim araçları ile sadece sınıfta bir araya
gelmekten çıkmış okul koridorları ve bahçesinde matematik uyaranları ile bir araya gelmesi sağlanmıştır. Bazı
etkinliklerin oyun içermesi öğrencilerimizde oynarken öğrenme oluşmasını sağlamıştır. Öğrencilerimiz
matematiğe daha somut olarak bakmaya başlamış ve özellikle alt sınıflarda matematik dersine olan ilgi artmıştır.
Öğrencilerimizin matematik kazanımlarını somutlaştırması için ortamlar oluşturulmuştur. Proje kapsamında
okula kazandırılan matematik uyaranları sayesinde öğretmenler derslerde kullanacağı matematik materyallerine
her istedikleri an ulaşma kolaylığına erişmiştir. Derslerde öğrencilere sunulacak örnekler artmış, uygulama
alanları fırsat eşitliği olanakları oluşturmuştur. Matematik dersini sınıf dışında uygulama kolaylığı
öğretmenlerimizin yükünü bir nebze de olsa hafifletmiştir. Öğrencilerin derslerde öğrendiklerini tekrar etmek
için ortamlar hazırlanmıştır. Matematik dersi işleniş süreleri kısalmış ve zaman tasarrufu sağlanmıştır.
Etkinlikler okulu ziyaret eden öğretmenlere örnek olmuş ve ilçedeki öğretmenlerin yanı sıra farklı illerden gelen
bazı öğretmenler proje planını örnek olarak almıştır. Okulun bulunduğu mahalle halkının eskiden beri okul ve
öğretmenlere karşı geliştirdikleri olumsuz önyargısı kırılmış, öğretmenlerinin mesai saatleri içinde ve dışında
çalışmalarına şahit olmuşlar ve takdirle karşılamışlardır. En önemlisi de ekip çalışması, personelimizin birbiri ile
olan bağını kuvvetlendirmiştir.
Projenin, öğrencilerin matematik dersi ortalamalarına olumlu etkisi gözlenmiştir. Tablo 9’da okulumuz
öğrencilerinin son 4 yıl matematik dersi ortalamaları verilmiştir.
Tablo 9. Son 4 Yıl Matematik Dersi Ortalamaları
Eğitim Öğretim
Yılı
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Ortalama
(5’lik not sistemi)
1,9
2,01
2,76
3.15

Tablo 9 incelendiğinde öğrencilerin matematik dersi ortalamalarında devamlı bir artış olduğu gözlenmektedir.
Eğitimin bir süreç olduğunu düşündüğümüzde ilerleyen yıllarda matematik ders başarısında ciddi derecede artış
beklenmektedir. Ayrıca köşe bucak matematik projesi yerel ve ulusal düzeyde ödüller kazanmış, örnek başarılı
proje paylaşımlarında eğitimcilere sunulmuştur. 2012-2013 eğitim öğretim yılında TKY kaliteli ekip dalında
Tokat il ikincisi olmuştur. Ayrıca 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Eğitimde
Yenilikçilik Ödülleri kapsamında Türkiye’nin en iyi 24 projesi arasında yer alarak bakanlık beratı sahiptir.

1132

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

5.

KAYNAKLAR

Akan, D. ve Savaş, M. (2014). İlkokullarda toplam kalite yönetimi uygulamaları üzerine nitel bir araştırma. Anadolu Eğitim
Liderliği ve Öğretim Dergisi, 2 (1), 1-11.
Aydın, A. ve Şentürk, İ. (2007). Eğitimde toplam kalite yönetiminin uygulanması (ilköğretim okulları örneği). Sosyal
Bilimler Dergisi, (17), 1- 19.
Özveren, M. (1997). Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramlar ve Uygulamalar. İstanbul: Alfa Basım Yayım ve Dağıtım.
Erdem, M. (2000). Eğitimde toplam kalite yönetiminin sağlayacağı yararlar. Eğitim Araştırmaları Dergisi, Ankara:
Mart/2000.
MEB (1999). Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi. Kasım 1999 Tarih ve 2506 Sayılı Tebliğler Dergisi. Ankara.
MEB, (2002). Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi Kılavuzu. Ankara: Milli
Eğitim Basımevi.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

1133

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

CARTOGRAPHIC LITERACY FOR PEDAGOGY STUDENTS
Marian Delchev1
Abstract
Map reading is a process through which an individual perceives information and, through the confrontation with what is
already familiar, acquires new knowledge.
This article treats:
- Methodology, instruments and techniques for determining the level of cartographic literacy of Elementary Pedagogy
students as a part of their professional training;
- Educational aspects in the formation/ development of cartographic literacy in students in terms of contents and processes;
- Possible uses of electronic cartographic instruments (Google Maps, ArcGis Explorer online) for searching and collection
of special information through the Internet, during the academic training of Pedagogy students.
The cartographic literacy of Elementary School Pedagogy students is a key potential factor in the formation of the basic
cartographic and geographic culture of elementary school pupils, thus being a subject to analysis and assessment as an
element of the methodical approaches for training and forming professional competences.
Key words: cartographic literacy, Pedagogy students, cartographic training, professional training, study tasks

INTRODUCTION
Map reading is a process through which an individual perceives information and, through the confrontation with
what is already familiar, acquires new knowledge. The more new knowledge a reader’s mind can generate from
the contents of the map, the more heuristic this process can be considered. Cartographic literacy is neither a
privilege nor a gift – as a result from the educational process; it becomes part of the normal life of each
individual. (Ján Pravda, 2000 – 2001)
Many definitions of the basic notion in cartography, i.e. the map, exist. Individual definitions not only put
accent on different properties of the map, but also demonstrate that their authors have different attitudes towards
it, perceiving it as an image, description or drawing, as an instrument or device for storing information, or as a
method for describing reality, a space which reflects reality, an intellectual abstraction and a model of reality. „
…The map is initially and primarily an intellectual abstraction of special reality” … „ a form of graphic
communication, designed to transfer information for the environment (J. H. Andrews “Definitions of the word
“map”)
Cartographic literacy as a product of education and an intellectual achievement has two different stages of
manifestation – the reading and creation of maps, which require readiness to use cartographic resource for
orientation in space, as well as the creation of such resources. As a multinational communication language,
cartographic literacy implies the thorough command of a set of cartographic notions, as well as the skills to read
a map and determine a route.
The acquisition of cartographic literacy by an individual is related to the ability to orientate in space and the
ability to communicate the spatial parameters of natural and manmade objects, which in the present also require
information literacy.
The rationalization of the basic problems of cartographic training for pedagogy students will contribute to the
development of concepts and models, to the definition of principles for selection and the structuring of a set of
study tasks for further optimization and development.
This article treats:
Methodology, instruments and techniques for determining the level of cartographic literacy of
Elementary Pedagogy students as a part of their professional training;
Educational aspects in the formation/ development of cartographic literacy in students in terms of
contents and processes;
The understanding of the basic problems of cartographic training for the students and future teachers will
contribute to the development of concepts and models which justify the principles of selection and structuring of
complex learning assignments for optimization and development.
In the survey on the curricula for training elementary school teachers, no subjects, special training and
respectively – no measuring and assessment of the cartographic literacy of Elementary Pedagogy students was
1
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detected. Besides, there is no shared present experience in the field. At the same time, future students are
expected to be professionally competent in their teaching activities, in order to aid the formation of basic
cartographic literacy in elementary school pupils. This is, as noted by V. Petrova „ … a deliberately acquired
competency, expressed through knowledge about geographic reality and the symbols, used for its conditional
representations, map reading skills and basic predisposition for its employment as an universal language for
receiving and transferring specific information“. (Петрова, В., 1997)
By determining the stages of the formation of basic cartographic literacy, the author implicitly includes the
components of professional competence of the teacher – for formation of knowledge: understanding of different
geographic objects, knowledge on the cardinal directions, the map features (colors, line types, naming, symbols,
directions of the map and the scale, up to the skill to orient a map). The significance of the stage of specific
coding is emphasized – on one hand, visualizing information, which stimulates its fast abstraction later, and
consolidation of the meaning of the symbols used, i.e. initial fluency in the cartographic language and ability of
at least basic map reading on the other. To what extent future teachers are prepared to assist pupils on that?
We assume that there are four degrees of formation of cartographic literacy of the individual. Each specific
degree requires a complex of activities and different tools for application of the cartographic literacy – in the
current case – for training and acquisition of professional competency for the formation of basic cartographic
literacy.
The first degree includes information, ready-available on the map (features, types, components), as well as
acquisition, processing, presentation and understanding of such information (i.e. about place/location, distance,
direction and scale) from the map.
The second degree – reading the map – extraction and recoding of information.
The third degree – map-making, based on available data. Includes map-making and data-generation in real time.
The fourth degree – making a thematic map which includes decisions, based on different parameters of the
environment (Pravda, J., 1996, Берлянт, А., 2001)
EXPERIMENT
In order to verify some aspects of reading and comprehension of maps – the cartographic literacy of students, we
tested (the level of cartographic literacy of third-year students in Elementary school pedagogy with foreign
language", with the elective course "Methodology of the formation of cartographic literacy in teaching Person
and Society in grades 3-4.")
The study group consisted of 21 people, women, full-time students, third-year (sixth semester). Students have
not attended special studies in Geography and Cartography in their higher education, except for training in
above-mentioned subject. In this case, the test is as an initial one. The experiment was not anonymous.
Every student received a test of 20 test items, with a maximum possible test score of 45 points. The questions are
multiple-choice (15) and open-ended questions (5). Like in several international studies, a group of questions
were formulated to a source of information, presented as part of the thematic map (a map of mineral resources
and tourist map).
For cognitive levels, the test measures the levels of "understanding", "application", "analysis" and "synthesis" in
Bloom taxonomy. (Bloom, Benjamin S., 1984, see also J. R. Anderson., 1983.)
The tasks are grouped by their content and measure activities from the first degree of cartographic literacy –
nature and features of the map and work with those features (e.g. place, distance, direction, scale) – 17 tasks, and
from the second level – reading a map – 3 tasks.
COGNITIVE PROCESSES AS MEASURED BY THE TEST
The tasks in the test are oriented towards measuring the achievements of the students in terms of cognitive
processes – discovery and extraction of information, interpretation and rationalization.
The process of discovery and extraction of information requires students to handle explicit information, i.e.
what is visible on the map, as well as to carry out (within the scope of the process) activities, related to the
identification, localization, actualization and selection of relevant additional information which has been
acquired from other sources.
The process of interpretation is next on the hierarchy of separate cognitive processes in the framework of the
study. Tasks, related to that process verify the understanding of the meaning of certain components of the map
and/or its attributes. A relation is sought fragmentarily (conditional signs, problem and inverse problem with
scales), as well as with understanding of coherence and consistency, orienting, characterization. The process of
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rationalization requires the students to relate the information from the map with knowledge, acquired from
other sources, with their experience and attitudes, and to draw conclusions in the form of geoinformational
statements. Statements related to the elements of the content of map – settlements, tourist sites, oronyms,
hydronims and statements concerning the properties of map elements - horizontal position, height, distance,
length, color, significance.
Separate processes are evidence that the notion of cartographic literacy leaves the constraints of simply “reading
of a map” in terms of literacy as a skill for basic decoding of information from the map, in spite of being the
basis of those processes.
METHODOLOGY
The methodology of preparation of the instruments and conducting the survey conforms to internationally
recognized practices for assessment. The processing and assessment of data is based on the classical test theory.
It is done with general and specialized statistical techniques, which allow the calculation of psychometric
indicators such as raw test score and its features, coefficients for reliability, difficulty and discriminative power
of the questions and the tasks.
Reliability shows the extent to which the items of the tests are in accordance with a specific goal – measurement
of a certain isolated construct, which, in our case is the degree of formation of cartographic literacy of the firstand second-level students.
Statistics offers very good, relatively easy ways to determine the reliability of a particular scale, as much as it is
an internal feature of the scale and its examination requires nothing but an analysis of a representative sample,
providing the sample is large enough. The reliability of scales is normally determined through the calculation of
different coefficients of internal consistency, the most popular of which is the Cronbach’s , calculated as
follows:
Formula 1

Where s12, s22 ..., sm2 are the dispersions of relevant item results, s2 is the dispersion of the raw score of the scale,
and m – the number of items (20).
In the processing of the data from the survey, the value of the coefficient of reliability  is calculated to be 0.73
(from a maximum of 1). As far as values of α ≈ 0.8 are considered very well, and values of α ≈ 0.6 show at least
satisfactory reliability, the calculated reliability of the test can be considered well, i.e. the test is reliable for
measuring the level of cartographic literacy of the students.
The importance of reliability is demonstrated through the following formula:
Formula 2
T ≈ α x + (1−α) ,
Where T is the true score of the measured construct, and x is important to the raw score. Formula 2 originates
from the classical test theory and clearly demonstrates that the raw score holds important information only if the
value of α is large enough.
Another important reliability coefficient is the Spearman-Brown coefficient. It is calculated by dividing the items
into two equal or approximately equal groups – in our case, odd and even; and then the coefficient r of linear
correlation between the raw scores of the two sub-groups is also calculated. The Spearman-Brown coefficient is
calculated with the following formula:
Formula 3
Where the calculated value in this case is 0.8, which on one hand correlates well to the  coefficient of Cronbach
and shows the good reliability of the test.
SCALE AND THRESHOLD VALUES
The measured reliability of the test =0,73 provides grounds for determining a threshold value. The threshold
value of 42 points is calculated, using Formula 2. It defines a high level of formation of knowledge and skills on
the first and second grade of cartographic literacy of the students. The average test result of the students is 34,4
points, and the lowest score is 12 points (1 case), and the top score – 40 points (3 cases). As observed, no student
has reached the threshold level, i.e. we can assume that, according to the study, there is still room for
improvement of the cartographic literacy of the first and second degrees.
If the result, achieved by a student places her somewhere in the scale, this means that she can complete
successfully at least half of the tasks for the respective degree. The distribution of student scores is as follows: 5
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students (24%) with scores below the average, 16 students (76 %) with above-average scores, and 3 students
(14%) with closest score to the threshold, although none matches it exactly.
The basic psychometric characteristics of the test are shown in Tables 1, 2 and 3.
Table 1 Basic Psychometric Characteristics of the Test
Number of people

21

Number of questions

20

Minimum test score

12

Maximum test score

40

Average test score

34,4

Standard deviation

0,91

Medium difficulty

76,6

Standard error of measurement

1,53

Alpha reliability

0,73

Standard error of Alpha

0,001

The results show very good reliability of the test for practical purposes (> 0,70). This allows comparison of the
results by groups (gender, age, score, etc.).
The standard measurement error shows the difference (in scores) between the two test results, which is required
in order to achieve statistical significance. The standard error for this test is 1,53 points (3,4%).
Table 2. Frequency Distribution of Test Scores
Score

Score in %

Number of students

Cumulative
number

%

Cumulative %

12

26,7

1

1

4,8

4,8

13

28,9

0

1

0,0

4,8

14

31,1

0

1

0,0

4,8

15

33,3

0

1

0,0

4,8

16

35,6

0

1

0,0

4,8

17

37,8

0

1

0,0

4,8

18

40,0

0

1

0,0

4,8

19

42,2

0

1

0,0

4,8

20

44,4

0

1

0,0

4,8

21

46,7

1

2

4,8

9,5

22

48,9

0

2

0,0

9,5

23

51,1

0

2

0,0

9,5

24

53,3

0

2

0,0

9,5

25

55,6

0

2

0,0

9,5

26

57,8

2

4

9,5

19,0

27

60,0

0

4

0,0

19,0

28

62,2

1

5

4,8

23,8

29

64,4

0

5

0,0

23,8

30

66,7

0

5

0,0

23,8

31

68,9

0

5

0,0

23,8

32

71,1

0

5

0,0

23,8

33

73,3

0

5

0,0

23,8

34

75,6

1

6

4,8

28,6

35

77,8

0

6

0,0

28,6

36

80,0

0

6

0,0

28,6

37

82,2

3

9

14,3

42,9

38

84,4

6

15

28,6

71,4

39

86,7

3

18

14,3

85,7

40

88,9

3

21

14,3

100,0
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41

91,1

0

21

0,0

100,0

42

93,3

0

21

0,0

100,0

43

95,6

0

21

0,0

100,0

44

97,8

0

21

0,0

100,0

45

100,0

0

21

0,0

100,0

Table 3 Basic Psychometric Characteristics of the Test Items
Task

Not answered
%

Таsк
difficulty
index %

Discriminative
power D=αbis

v01

0

100

0,25

v02

0

100

0,25

v03

0

61,9

0,33

v04

0

100

0,25

v05

0

100

0,25

v06

1

80,9

0,35

v07

0

66,7

0,37

v08

1

40,0

0,35

v09

0

66,7

0,38

v10

1

15,0

0,35

v11

1

50,0

0,27

v12

3

72,2

0,32

v13

0

95,2

0,42

v14

0

76,3

0,43

v15

0

85,7

0,36

v16

0

95,2

0,36

v17

0

68,8

0,45

v18

1

88,8

0,58

v19

0

90,5

0,52

v20

0

79,0

0,36

The difficulty of a test task is presented with the difficulty index:
Formula 4

P  100

NA
N

Where: NA – number of students, who completed the task successfully; N - total number of students, who
worked on the same task.
Remark: In the „Difficulty“ column the least difficult tasks are marked in dark-grey and the most difficult task is
marked in light-grey.
The coefficient for discriminative power is calculated with the following formula:
Formula 5

Where: NA – number of students from the “good students group” who completed the task successfully; Nb number of students from the “week students group” who completed the task successfully; N - total number of
students, who worked on the same task.
The discriminative power of tasks varies from acceptable to very good for practical purposes (from 0,25 to 0,58
per task).
The following conclusions can be made from the analysis of psychometrical indicators:
 1 student (4,8%) completed 12 tasks – six point mark of 3
 6 students (28.6%) with result of up to 34 points (test average) six point mark of 4 and below.
 15 students (71,4%) with result of 34 and above (75% of the average and above)
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None of the tested students reaches the maximum score.
From the percentage distribution of the correct answers we can make the following conclusions:
The average test score is relatively high – 34,4 points, which indicates that the students, who reached
this score cover successfully 75% of the tested content and above.
The mode (the most frequent score – 6 students – 38 points) is too high and also indicates an explicitly
strong group.
The general conclusion is that the tested first- and second- degree of formed cartographic literacy have been
reached by a satisfactorily high percentage of the students – 75%, although there is still room for improvement.
This conclusion affirms the preliminary actualization of the curriculum for the subject, i. e. the inclusion of
educational content with specific cartographic purpose in a separate module (14 classes – 3 seminars, 11
practical classes for a total of 30 hours).
The third degree of cartographic literacy – map-making, based on available data and generation of data in real
time is tested via a cartographic task, using a satellite map, rendered in Google maps. The solution is
algorithmic and includes 5 operations:
1. Reading and description of the features of the place (landscape);
2. Presentation of the place on a satellite picture;
3. Presentation of a sketch of the main elements of the landscape;
4. Presentation of segments of the landscape on a sketch – croquis;
5. Extraction and presentation of geoinformational data – area, vegetation, anthropogenic and natural elements.
Making a map legend.

Figure 1 Map-making, Based On Available Data

The fourth degree of cartographic literacy – making a thematic map with decisions based on different parameters
of the environment, is put to practice during the fourth year, within the subject of Methodology of the
organization of educational excursions in the elementary school („Man and nature“ и „Person and society for the
1-4 grade“). In the course of group work and self-preparation, students develop thematic maps with roads for
educational excursion, used as grounds for selection of sites and route(s).
CONCLUSIONS
The cartographic literacy of Elementary Pedagogy students is a key potential factor in the formation of the basic
cartographic and geographic culture of elementary school pupils, thus being a subject to analysis and assessment
as an element of the methodical approaches for training and forming professional competences.
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SELF-ASSESSMENT OF THE PROFESSIONAL COMPETENCIES FOR SOCIAL WORK
BY SOCIAL PEDAGOGY STUDENTS
Tsveta Delcheva1
Abstract
The article presents an analysis of a survey of self-assessment of professional competence for social work, formed in the
course of training conducted with students in second and third year of the major "Social Pedagogy". The questions in the
survey were divided into 3 groups to the structure and content of the job description of a social worker in the Agency for
Social Assistance. Options for answers is given in terms of practical skills. Through self-assessment of suitability for
successful workplace integration that fitness is determined by the parameters of the actual job description, students not only
learn the specific requirements of the prospective employer. They have the opportunity to rethink their understanding of
their role in the learning process and begin to systematically process actively gain knowledge and develop skills from the
perspective of his future career.
Keywords: self-esteem, professional development, professional skills, employability

INTRODUCTION
One of the goals of higher education is to match student training with the actual needs of the society, as well as
the employer demand for well-prepared specialists. The training for Social pedagogy students at the Thracian
University in Stara Zagora is the basis for the development of general and specific professional skills for
pedagogical work with children, adolescents and adults. Undergraduates can find professional realization in
training centers and schools, in social projects of municipal and state organizations, in systems for social welfare
and social services, managed by the state, municipalities, non-profit organizations, as well as by private
individuals and corporate organizations.
Student training is based on the Ordinance on State Requirements for Acquisition of Higher Education at
Bachelor, Master and Specialist Degree (State gazette, 2002). The curriculum is structured as per the
requirements of article 4 of the Ordinance. In the process of training students acquire an overall concept of the
profession and professional occupation, as well as a wide range of theoretical knowledge and practical skills.
With the curricular training practice and pre-graduation practice, students can substantiate those practical skills
and acquire adaptability towards the ever-changing conditions for realization of specialists, as well as skills for
independent professional work and team work.
Good organization of the practical education, related to the actual professional life contributes to the formation
of the required knowledge, skills and competences, which guarantees that students will be able to integrate to the
working process seamlessly, timely and adequately, with minimum loss of time and expenses for additional
adaptation to the specific work place.
Student training practice starts at the beginning of the fifth semester (third year). Training frequency is once a
week and the duration is three semesters – fifth, sixth and seventh, with a total of 225 classes (75 classes per
semester).
In the process of education, students pass through different forms of evaluation of the acquired knowledge, skills
and competences, i.e. self-assessment, tutor assessment, as well as mentor and client assessment during their
internship before graduation. Future employers will be the first to assess their knowledge, skills and
competencies in terms of direct application to the work practice.
The article presents an analysis of a survey for self-assessment of the professional competences for social work,
conducted with 56 second- and third- year Social Pedagogy students. The questions were based on a request by a
prospective employer, i.e. the Social Welfare Agency, which is responsible for the application of government
policies for child protection. Both second- and third- year students are already familiar with possible options for
professional realization after graduation and the occupational infographic for Social pedagogues.
Methodology of the study
One of the most widespread instruments to research attitudes is the survey, where the respondent is proposed to
assess, express or grade options, assessments, attitudes, opinions, etc. Like every other methodological
instrument, this method has its limitations and cannot be used as absolute reference.
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The Purpose of the survey is to research and analyze the self-assessment of students towards their suitability for
professional realization and determine whether there is a substantial difference between the self-assessments of
students in different years of education.
The total number of respondents, included in the sample is 56 people – 25 second-year students and 31 thirdyear students, the type of sample – cluster, controllable.
Time period for conducting the study: 01.05.2014 – 31.05.2014.
Region – Stara Zagora region, City of Stara Zagora.
The questions in the survey are divided into three groups and match the structure and content of the job
description of a social worker at the Agency. The first group is for self-assessment of knowledge, skills and
competencies focused on the client. Through the second group, students assess their orientation towards
achieving professional results. The third group of questions covers communication competences and team-work.
Answer options are provided in terms of practical skills and range from “what I can” to “what I want to be able
to”. The degree of ability ranges from “independently”, through “partially, with help” to “with help only”. With
second-year students, the survey is conveyed before they start their training practice at different pedagogical
facilities. Third-year students complete the survey after they gain some work experience (through training
practice) in specialized social facilities for children. In the present study, the self-assessment is used as
motivation for devoted participation in the educational process. Self-assessment of the suitability for successful
employment, determined through the parameters of an actual job description not only introduces students to the
requirements of a particular future employer, but also provides them with the opportunity to reconsider their
understanding of their role in the educational process and start processing knowledge and skills systematically
and actively, in terms of future professional realization.
A Z-test is used to determine the statistical significance of the possible difference between second-year and
third-year students. The main advantage of the Z–test is that it can be used with samples of any size. The Z-test
is applied as follows:
1.

The relative frequencies of the matching answers to a question from both samples are calculated, using
the formula

Formula 1

p

f
n,

Where f is the number of the examined answer to the question, and n is the size of the sample. The results
are marked with p1 and p2, respectively.
2. Null hypothesis and alternative hypothesis are defined:
Н0: The difference between the relative frequencies of the two samples is not statistically significant, i.e. it
results from random factors.
На: The difference between the relative frequencies between the two samples is statistically significant, i.e. it
results from the tested phenomena.
The z-score (standard score) is calculated, using the following formula:
Formula 2

z

p1  p 2
p1 (1  p1 ) p 2 (1  p 2 )

n1
n2

,
where n1 and n2 are the sizes of the samples.
With an estimated standard error of α = 0.05 (normally used in pedagogics) the critical value of the z-score is zα
= 1.96. If z < zα the null hypothesis is accepted, i.e. with an estimated standard error of 5 % we can conclude that
there is no statistically significant difference between the opinions of the two survey groups.
The values, calculated for SSD (statistically significant difference) are presented in the following table:
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Table 1 Value, Calculated for SSD
Question

Assessment

SSD

2.2.

Partially

2,77

With help

2,22

Partially

1,97

With help

2,1

Independently

2,75

Partially

2,14

With help

3,32

I want to be able to

2,23

7

I want to be able to

2,78

9

With help

2,15

20

I want to be able to

2,17

22

I want to be able to

1,99

4

6

The first group of questions is client-focused. It consists of 20 questions, based on the request of the employer to
the employee for the possession of certain knowledge, skills and competences in order to successfully fulfill
his/her professional duty, especially when working with children. Here students self-assess knowledge and skills,
which are acquired through the educational process, and will be used in their future professional realization as
social workers in the Child Protection Agency. It is expected that the third-year students as a whole will have a
higher self-assessment, due to the larger volume of study material covered and the experience gained through
training practice classes.
In terms of content the questions from the first group can be divided into several sub-groups. Thus, questions 2,
4, 6, 7, 9 and 13 treat mostly the gathering of information about the client through document research, the
summary and collection of such information into standardized forms, preparation of substantiated proposals for
the treatment of the child and the child’s family, based on a specific legislative measure for social and support. In
the process of education, and especially in practical classes, students get to know in detail the forms
(documents), mandatory for a child/ child’s family in order to receive social support from a state or municipal
institution. However, actual work with such forms can only be done in training practice classes. Naturally, thirdyear students have responded to this questions that they can do the activities listed „independently“or „partially,
with help“ in a total of about 75%. For second-ear students, that percentage is slightly below 50. Respectively,
about 25% of the third-year students and less than half of the third-year second-year students respond that they
can work with relevant documentation „with help only“.
Most statistically significant differences are observed within this sub-group of questions.
The prevailing self-assessment of the third-year students on question 2.2 for the ability “to make on-site checkups, research documentation and collect information about people above the active age“ is „partially, with help“
– 60%, while only 24% of the second-year students give the same response. These activities can be performed
„with help only“ by 32% of the second-year students, opposed to 8% of the third-year students. Bearing in mind
that this is a self-assessment of the skills for work with elderly people, we assume that the difference originates
from the specifics of the curriculum, rather than the lack of practical experience, as Andragogy is taught during
the third year.
Self-assessments on Question 4 „to accept applications for social services and check if the required documents
are attached“ also demonstrate statistically significant differences. Again, the prevailing self-assessment of the
third-year students is “partially, with help” (48%), opposed to 24% of the second-year students. These activities
can be performed „with help only“ by 56% of the second-year students and 29% of the third-year students. Here,
the difference can be explained with the lack of practical experience of second-grade students.
The greatest self-confidence, demonstrated by third-year students, as opposed to second-year students is on
Question 6 – “to prepare a substantiated report, based on an application and the attached documents and make a
proposal for provision or refusal of social services”. Values are distributed as follows:
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Table 2. Distribution Of Responses To Question 6 (in %)
I can do independently
Second year
Third year
SSD

I can do partially, with
help
30
56
2,14

7
34
2,75

I can do with help only

I want to be able to

41
6

22
3
-

3,32

-

2,23

These values match the expected higher self-assessment, resulting from the new professional skills, acquired in
the training practice classes.
The distribution of values on Question 7 „to maintain and keep documents for social assistance payments and
provision of social services to persons and families“ is as follows:
Table 3. Distribution of values on Question 7(in %)
I can do independently
Second year
Third year
SSD

7
19

I can do partially, with
help
22
42

I can do with help only

I want to be able to

48
39

22
0
2,78

The distribution of values on Question 9 „to make on-site check-ups, research documentation and collect
information about chronically ill children/persons, people above the active age, disabled war veterans and
disabled people“ is in the table below:
Table 4. Distribution of values on Question 9 (in %)
Second year
Third year
SSD

I can do independently
19
23

I can do partially, with help
38
49

I can do with help only
38
14
2,15

I want to be able to
4
14

The distribution of values on Question 13 „to start and maintain a record for a child and apply all documents,
reports and information related, while reflecting the development of the case in standardized forms“ is presented
in the table below for convenience:
Table 5. Distribution of values on Question 13 (in %)
Second year
Third year

I can do independently
11
13

I can do partially, with help
22
45

I can do with help only
48
39

I want to be able to
19
3

Questions 3, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18 and 20 can be added to another sub-group. They treat mostly
professional duties, related to specific socio-pedagogical work with clients – children, their families and social
background. Students are expected to make their self-assessment based on knowledge, skills and competences
acquired in academic, rather than real-life environment. During the third year, the opportunities for each student
to assume a professional role more than once are still limited. This can be explained with the strive of the
academic institution to give the students a realistic understanding of the different professional roles through
which they can seek realization, rather than direct them to direct them to a single particular role. Exercising
certain practical skills for work with clients is the final activity in the whole educational course for bachelors –
the eight semester /the summer semester of the fourth year/, when the pre-graduation state practice is scheduled.
At that time, students assume a certain professional role in a social institution, mainly working with children,
which are clients of the institution. Under similar conditions, second-year students have higher self-assessment
than third-year students for Question 8 – 28% consider that they can track individuals and families that need
social assistance and social services, as opposed to only 15% of the third-year students. Higher, although yet
statistically insignificant is the self-assessment of the second-year students – „partially, with help“ on the
following questions:
Table 6. Distribution of values on Questions 3,11 and 15
Question
3 … receive and consult individuals on the options for providing social
assistance in the field of integration of children and adults with disabilities
11 … inform and consult adequately children and parents on their rights
and obligations
15 … prepare a social assessment for a child with disabilities and the
child’s family

Second year
65%

Third year
52%

56%

32%

38%

35%

Questions 1, 10, 14 and 19 generally treat the practical skills for work with community members, other
institutions and inter-institutional teams, thus forming a separate sub-group. As far as such activities can be
carried out only within the training practice classes, it is expected that the self-assessments of the third-year
students will be significantly higher. In general, third-year students do give higher assessments; however, there
are no statistically significant differences between the self-assessments of the two groups. Probably the
algorithms for interaction with the institutions for treating children’s social problems are well explained in theory
and well exercised in the practical classes, and the further acquired practical experience does not play such a
significant role in the process of self-assessment.
The table below contains the self-assessments of the students on the questions from the third sub-group:
Table 7. Self-Assessments of the Students on the Questions from the Third Sub-Group
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Year
Question 1 – research and analyze the population’s needs
of social services in the community, as well as to assist in
the planning, starting, change of the type and/or capacity
for discontinuation of social services – activities,
delegated by the state
Question 10 – officially request information from state
institutions, municipal administration, natural and legal
persons, in order to develop a complex assessment of the
needs of social services
Question 14 – plan short- and long-term activities, related
to child protection, as well as follow up their
implementation by relevant
persons/institutions/organizations, within the appointed
deadlines
Question 19 – assist competent authorities of the
Ministry of the Interior to provide police protection

I can do
independently

second
third

24%
14%

I can do
partially,
with help
48%
69%

I can do
with help
only
24%
7%

I want to be
able to

second
third

28%
35%

24%
35%

32%
15%

16%
15%

second
third

12%
15%

50%
48%

19%
24%

19%
12%

second
third

4%
17%

36%
43%

48%
40%

12%
0%

4%
10%

In the second group of questions, students assess their skills for organizing their work towards tangible results on
the job. As expected, the percentage of second-year students, who consider themselves capable of doing that
„independently“ is low – 7%. These students have not visited the training halls of the faculty yet and have no
contact with practice. Contrary to the expected, for third-year students that percentage is even lower – only 3%
consider themselves capable of planning, organizing and controlling their own work in a manner which will
provide the best possible end result (Question 21). The percentage of third-year students who can do this “with
help only” is 73%, opposed to 56% for the second-year students. The self-assessments on the second question
from the group (Question 22) – to organize their work according to the deadlines, resources and quality
requirements; are distributed in a similar manner. Students who consider themselves capable of doing that
„independently“– 5% of second-year and 6% of third-year students, „partially, with help“– 14% of second-year
and 29% of third-year students, „with help only“ - 55% of second-year and 58 % of third-year students. On this
question, second-year students have declared their desire to acquire more practical skills – 27%. That percentage
is significantly lower with third-year students – 6%.
Although during the third year students have the opportunity to acquire an idea of the particular activities, related
to the job of the social worker, their self-assessments do not differ significantly from the ones of the secondgrade students as a whole. In this regard, we can make the following assumptions:
1. During the third-year training practice, students have less opportunity to exercise specific professional skills
than to contemplate the work of the best specialists, to whom they compare when self-assessing. Second-year
students, however, still have a more general idea on the profession and their self-assessment is made, based on
that idea.
2. Students get to know the diversity of the jobs, which a social pedagogy graduate can hold and the specifics of
each particular job in the course of two years at the university – the third and the fourth, and probably expect to
form their complete notion and skill set during the fourth year.
Professional realization of the social pedagogy students is related to constant communication with people of
different social status, while efficacy depends on good team work. The job description of the social
communication competence and team work form a separate set of requirements. Similarly, the ability to work
effectively and correctly with co-workers (Question 23) and the sharing of useful information, knowledge and
experience with colleagues (Question 24) form a separate section of the survey. Again, it is observed that the
majority of students of both years are quite demanding of themselves in relation to the acquired team-work skills
– 80% of the second-year students and 84 % of the third-year students consider that they can work with their
colleagues effectively and correctly „with help only“, i. e. from a manager or co-workers (Question 23). Answers
to Question 24 are (“…to share useful information, knowledge and experience with my colleagues) – the
response „with help only“has been chosen by 76% of the second-year students and 84 % of the third-year
students. Bearing in mind that in the process of education students are assigned quite many team tasks, which
they accomplish successfully, it can be assumed that the above mentioned self-assessments are related to the
adoption of strictly occupational practices, rather than personal abilities for orientation towards results and team
work.
CONCLUSIONS
For most questions, no statistically significant differences are observed. Despite the smaller amount of
knowledge acquired, the self-assessments of second-year students do not differ dramatically from those of thirdyear students

1144

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

As a whole, third-year students demonstrate more confidence in their abilities to deal with new duties, exercised
during training practice, i. e. to work with documentation, than to deal with direct, individual work with clients.
During training practice, it is not possible for all students to assume particular professional roles in each
institution visited, which reflects their self-assessments to a certain extent.
Students of both years assess themselves as insufficiently prepared for team work and orientation towards results
on the job. Thus, those skills need to be exercised deliberately during training practice and pre-graduation state
practice. Whenever, and as much as possible, these skills can also be exercised in regular classes.
During practical training classes, several factors limit the options for students to assume specific social roles:
1. Working with children in social risk is specific and it is not always possible to allow future specialists in
training to interfere.
2. Social work for the prevention of child risk behavior is usually handled by non-government organization,
during vacation times when students themselves are also on vacation. This can be partially compensated by
academic efforts for popularization and encouragement of volunteer work as a specific type of social activity.
REFERENCES
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните
степени "Бакалавър", "Магистър" И "Специалист", Обн. ДВ. бр.76 от 6 Август 2002г., попр. ДВ. бр.85 от 5
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IS THE MULTICULTURALISM IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION AN OBJECTIVE?
OR A TOOL?
DIFFERENT INTERPRETATIONS OF MULTICULTURALISM AND ITS REFLECTIONS
UPON EDUCATION
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK AMAÇ MI, ARAÇ MI?
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜĞÜN FARKLI YORUMLARI VE EĞİTİME YANSIMALARI
Cemile Arıkoğlu Ündücü
Abstract
Modernism that emerged with enlightenment and the modern era which is associated with it have been questioned
by being criticized in an increasing dose. Multiculturalism is one of the key concepts of this questioning process. As well as this
concept has a history dating back Europe to encounter different cultures, discussions about this concept in a modern sense has
developed after 1960. Herein the changing political map of the world has a significant share. After the WW2, a good number
of decolonized new nation-states emerged instead of liquidated colonial empires. The immigrants from the former colonies, the
settlers immigrated to developed countries and place there to meet the growing post-war labor, America's indigenous people and
African Americans, new nation-states composed of different ethnic origins (Canada) etc. have inspired the concept to come
forward. To redefine the purposes of democracy and education by deepening in cultural level is one of the main goals of
multiculturalism. Integrative concepts like coexistence, tolerance, reconciliation, diversity constitute the basis arguments of
multicultural perspective. Conflicts, divisions, discrimination, factionalism appear as sustaining elements in opposing
perspectives of multiculturalist discourse. In addition to these opposing viewpoints, multiculturalist opinions also vary in
themselves.
Multiculturalism, used as a means of managing differences and diversity in 70’s, is now seen as one of the
unresolved issues such as identity, otherness, etc. of advanced societies Multiculturalism, forming an ideal of contemporary
and democratic society in the past, creates a threat to “We” and “Others” in modern Western world. Rising nationalism in
Western society and the attitudes towards immigrants constitute the premise of this view. Reflection of multiculturalism on
underdeveloped societies gains importance in ethnic and religious separation point. Having different ethnic, religious and
sectarian segments is basic characteristics of underdevelopment and one of the most important reasons of backwardness. In
these societies, for the nation-state that is to be built on a single culture, multiculturalism is of the most important threats.
Education is perhaps the most important of the basic parameters that will transform a society. Initially, while
searching for the answer to the question “ How to coexist?”, multiculturalism could be transferred in the most ideal form via
education. While America, especially in the universities, was striving the black race to integrate into society with affirmative
action policies, a number of applications about education in the mother tongue of immigrants were carried out in Europe.
Positive attitudes of placing multiculturalism in concrete life has begun changing over time and producing opposing views.
Discomfort in their communities has led decomposition of “We” and “Others” to a further deepening.
Turkey is a country that defines multiculturalism as richness. At the bottom of this definition, having anxiety for the
dislocation concerns brought by historical experience lie. Discussions of multiculturalism show themselves in ethnic and
religious polarization. In education field; education in mother tongue, renewal of the curricula constitute main discussion points.
These titles have qualifications that cannot be evaluated independently from political debates. Multiculturalism debates which
has recently an important place in political theory and reflections of different interpretations on the concrete life constitute the
subject of this study. The concept of multiculturalism has been discussed in terms of awareness of the differences between the
developed and less developed societies. Intended discussions to the concept have been evaluated along with the historical
background and political projection and limited by the education factor as the application field. In this study, approaches to
multiculturalism in Turkey with American and European societies and how it has been evaluated are going to be analyzed.
Keywords: Multiculturalism, Democracy, Education, Diversity, Development and Underdevelopment

Özet
Aydınlanma ile ortaya çıkan modernizm ve beraberinde getirdiği modern çağ, 20. Yy ile birlikte dozu giderek artan
biçimde eleştirilerek, sorgulanmaktadır. Çokkültürlülük bu sorgulama sürecinin anahtar kavramlarından biridir. Kavramın,
Avrupa’nın kendi dışındaki kültürlerle karşılaşmasına kadar geriye giden bir tarihi olmakla birlikte, bugünkü anlamda yazılıp
tartışması 1960 sonrası gelişmiştir. Burada dünyanın değişen siyasi haritasının önemli bir payı vardır. II. Dünya Savaşı sonrası
tasfiye edilen sömürge imparatorluklarının yerine pek çok bağımsızlığını kazanan yeni ulus-devletler ortaya çıkmıştır. Bu eski
sömürgelerden Avrupa’ya göç edenler, savaş sonrası artan işgücünü karşılamak için gelişmiş ülkelere göç eden ve bu ülkeleri
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kendilerine yurt edinen göçmenler, Amerka’nın yerli halkı ve Afrika kökenli Amerikalılar, farklı etnik kökenden gelenlerin
oluşturduğu yeni ulus-devletler (Kanada) gibi unsurlar, kavramın öne çıkmasına kaynaklık etmiştir. Demokrasi ve eğitimin
amaçlarını, kültürel düzeyde derinleştirerek yeniden tanımlamak çokkültürlülüğün temel hedeflerinden biridir. Birlikte yaşama,
hoşgörü, uzlaşma, çeşitlilik gibi bütünleştirici kavramlar çokkültürcü bakış açısının temel argümanlarını oluşturmaktadır.
Çatışma, bölünme, ayrımcılık, grupçuluk söylemleri çokkültürcü bakış açısının karşıt görüşlerini besleyen unsurlar olarak
belirmektedir. Bu karşıt bakışaçılarının yanında, çokkültürcü görüşler kendi içinde de farklılıklar göstermektedir.
1970’li yıllarda farklılıkları ve çeşitliliği yönetmenin aracı olarak kullanılan çokkültürlülük, bugün gelişmiş
toplumların, kimlik, ötekilik gibi çözüm bekleyen sorunlarından biri olarak görülmektedir. Geçmişte demokratik çağdaş
toplumun idealini oluşturan çokkültürlülük, günümüzün Batı dünyasında “biz” ve “öteki”ler için tehdit oluşturmaktadır. Bu
görüşün temel dayanağını; Batı toplumlarında yükselen milliyetçilik ve göçmenlere karşı takınılan tutumlar oluşturmaktadır.
Çokkültürlülüğün azgelişmiş toplumlara yansıyışı, etnik ve dini ayrışma noktasında önem kazanmaktadır. Farklı etnik, dini ve
mezhepsel kesimlere sahip olmak, azgelişmişliğin temel karakteristiği ve geri kalmışlığının en önemli sebeplerinden biridir. Bu
toplumlarda, tek bir kültür üzerine inşa edilmek istenen ulus-devletler için çokkültürlülük en önemli tehditler arasındadır.
Eğitim, bir toplumu dönüşterecek temel parametlerden belki de en önemlisidir. Başlangıçta “nasıl bir arada
yaşanabilir?” sorusuna cevap aranırken, çokkültürlülük en ideal biçimiyle eğitim kanalından aktarılabilirdi. Amerika, özellikle
üniversitelerde siyah ırkı, olumlu eylem politikası ile toplumla bütünleştirmeye çabalarken, Avrupa’da göçmenlerin
anadillerinde eğitimine yönelik bir takım uygulamalar gerçekleştirilmişti. Çokkültürlülüğün somut hayata yerleştirilmesine dair
olumlu bu tutumlar, zaman içinde değişmeye ve karşıt görüşleri üretmeye başlamıştır. Kendi toplumlarındaki rahatsızlık, “biz”
ve “öteki” ayrışmasının daha da derinleşmesine neden olmuştur.
Türkiye çokkültürlülüğü zenginlik olarak tanımlayan bir ülkedir. Bu tanımlamanın arkasında, tarihi deneyimlerinin
getirdiği bölünme gibi kaygıları taşıması yatmaktadır. Çokkültürlülük tartışmaları kendini etnik ve dini saflaşmalarda
göstermektedir. Eğitim alanında, anadilde eğitim, eğitim müfredatının yenilenmesi temel tartışma başlıklarını oluşturmaktadır.
Bu başlıklar siyasi tartışmalardan bağımsız olarak değerlendirilemeyecek nitelik taşımaktadır.
Bu yazının konusunu, son dönemde siyaset kuramında önemli bir yer edinmiş olan çokkültürlülük tartışmaları ve
farklı yorumlamalarının somut hayata yansıyışı oluşturmaktadır. Çokkültürlülük kavramı, gelişmiş ve az gelişmiş toplumlar
arasındaki farklılıkların farkındalığı bağlamında ele alınmıştır. Kavrama yönelik tartışmalar, tarihsel arka planı ve siyasi
izdüşümleri ile birlikte değerlendirilerek, uygulama alanı olarak eğitim unsuru ile sınırlandırılımıştır. Çalışmada
çokkültürlülüğün Amerikan ve Avrupa toplumları ile Türkiye’de ele alınış biçimi ve nasıl değerlendirildiği analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük, Demokrasi, Eğitim, Farklılık, Gelişmişlik ve Azgelişmişlik

INTRODUCTION
Globalization includes the interaction of the different areas from economy, politics, culture to moral values.
Globalization in the economic sense with the phenomenon of interdependence is not the result of the 1990s. Early
economic, social and cultural relations began with the geographical discoveries that European states have achieved
since the 15th century1. With the applied policy of imperialism, western values have quickly drew other
communities into an integration and these values have begun to be adopted. Today, developments in the field of
communication, transportation and technology have accelerated the phenomenon of globalization.
Liberal thought is based on globalization. Liberal thought implies economic and political liberation. It
maintains that economic development can only be achieved without state intervention, and with free movement of
capital markets.It is based on the idea of the abandonment of protectionist policies. It also predicts that if states
reduce and economic liberation is conducted, political liberation can be succeed. Consequently, the "nation-state" is
a limiting barrier before the liberation2. Liberal thinking while questioning the nation-state, emphasizes different
identities and free individuals. In the process of globalization, diversity, plurality, localness, authenticity have been
attached importance to. Globalization, on the one hand, especially with the increaseof the communication facilities,
aims to abolish the borders and eliminate differences, on the other hand, it fuels differences and new identities that
are based on religious and ethnic grounds.
Taking political decisions depends on the determination of the rules, implementations of these decisions
and norms, to be accepted and adopted by all members of the society. In other words, subordination to political
power, obedience can only be occur by the consent of the community. The consent of the community means that
actualised regime to be approved and seen as legitimate. At this point, there are contradictions within liberalism.
Liberal democratic systems, whatever the regime in effect is (presidential or parliamentary), mandate "individual
rights and liberties"to be legally secured. Basic functions framework of this concept is based on "nation-state". In

1

Deniz Ülke Arıboğan, Tarihin Sonundan Barışın Sonuna, Timaş Press., 2003, İstanbul, p.185
Tülay Özüerman, Türkiye’nin Batılılaşma ve Demokratikleşme Açmazı, Dokuz Eylül Press, 1998, İzmir, p. 37

2

1147

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

fact, many opinions seen the "nation state" as a prerequisite of democracy3. While liberalism perceives "nationstate" as an obstacle, it owes its survival to "nation-state". Because it is the nation that consents to liberal regime.
The problem here is the definition of the nation based on uniformity (homogeneity). However, the society that gives
to liberalism the source of legitimacy of political decisions is varied and it differs in terms of economic, cultural,
ideological and lifestyle.
Nation state that is able to maintain its national interests and its sovereignty bases on the nation. Nowadays,
the nation-state structure is disrupted and questioned. However, saying nation-state comes to loose, it is a necessity
to look at the western democracies. Whenever the western countries, that have fully established the nation-state,
deliver their sovereignties to a top authority after abandoning nationalism and wriggling their nation-state identities,
only then there may be a discussion about dissolution of the nation-state.
Digging up the contradictions in liberal ideas of their own by globalization has led to discuss new concepts.
concepts being put forward and different interpretations, by creating confusions in some cases, make it difficult to
meet on a common ground. In this context world citizenship, advocacy of single culturalism under the name of
universal cultures and also micro-nationalist movements that are supported by the distinctions of sub ID and
superordinate ID support trust depressions through eroding national identities. Multiculturalism concept is one of
the complex political problems and it emerged as an issue of identity of this process.

Multiculturalism Concept and Theoretical Debates
It is believed that ethnic and religious identities to be assimilated into modern society in the process of
modernization. In other words, through rationalist thought these emotional identities are expected to be resolved
under the umbrella term "national identity". The source of this idea is based upon finding personality and the sense
of belonging that the individual, who has a feeling of loneliness. However after 1960, revivals of religious and
ethnic identities have been accepted as a sign that modernity is in crisis. Weakening the ties of nation and class has
strengthened religious and ethnic ties4.
In conservative societies identity has not been an issue because everyone has known each other, rules have
specified to everyone. But when people have begun to migrate on routes, socio-cultural structure and institutions
have begun to chance, identity has begun to be questioned. People who lost their identities have questioned
themselves. This case revealed a disease called "alienation" during the 19th century. After the national states that is
the most important product of the modernization process have been established, these communities seeking their
identities have been given a national identity to be national states. You are now "this", they have said. Society has
been asked to accept its national identity and to make a claim about it. Citizenship "morality would require it. When
the official identity that has been given by the government and traditional identity that has been owned by the
society match then there will be no problem. However if there is a contradiction between these two identities, this
problem leads to internal conflict, even war5.
The characterization of the nation-state which is homogenization of the inners and the marginalization of
the outsiders is shown among the causes of two devastating total world wars. The Hitler's ideology, attacking against
insider Jews and other nation-states, has paved the way for "human rights regime" after II World War. This
internationally initiated movement has emerged in three waves: 1) Anti-colonial struggle from 1948 to 1965 2) The
struggle against racial discrimination and the residence of people of different races in different locations 3) The
struggle for minority rights and multiculturalism emerged in the late 1960s6.
In the emergence of the concept of multiculturalism it is necessary to address the fact of migration besides
the importance of the nation-state since, migration homogeneity is a disturbing fact for the nation-states. The
migrants are therefore carriers of a new language, ethnicity, religion and culture another reason behind
3
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multiculturalism lies in the sense of belonging or how identities defined. The process that economics to be the
determiners and identities to be defined through cases of classes is over for this period. Identities are defined through
the political sphere and this sphere is about ethnicity, race, religion, language or sect while the end of the Cold War
and the dissolution of the Soviet Socialist system was defined as "the end of history" or "the end of ideology"7, the
triumph of liberalism was being announced. In a sense, this situation meant the domination of western culture and its
products as a unique culture. Class identities defined in economical terms were being eliminated, political identities
were gaining importance instead. The separations that often end murderously in the area of the remnants of the
Soviet system have resulted in the integration from economics to politics in Europe. Europe was uniting and non
European areas were falling apart. Universal values such as democracy and human rights had become regional just
like a reflection of Europe's "we" and "other" distinction in the past.
Multiculturalism has emerged as one of the quests to provide solutions against challenges of cultural
diversity. Universal citizenship or world citizenship concepts that have been brought to the literature by
globalization have changed the place where the individual is in a political sense through abolishment of borders.
World citizenship has been based on the "private" and "public" distinction of the liberal idea. The differences like
gender, ethnicity and religious between people have been considered as "private" sphere, not been associated with
"public" sphere. This feature has served liberalism as "difference-blind"concept and emotional identities of
individuals have been set back. However the diversity and differences in modern society have begun to question the
concept of world citizenship. Multiculturalism and its theories have brought up political, social and cultural issues
come from pluralistic nature of modern society to the agenda. Multiculturalism has pointed out differences based on
ethnicity, race and language not age, gender and class. in this context, not only recognizes this concept cultural
differences but also applies (politics of recognition8).9
In this context, multiculturalism means recognition of all ethnic, cultural, racial, religious and/or individual
differences in politics and public spheres. "Equality and diversity" is the main slogan of multiculturalism10.
Multicultural citizenship differs from the concept of citizenship that ignores individuals' cultural, ethnic and
religious identities and aims to treat individuals as members of a political community. Kymlicka has kept immigrant
groups and guest workers that he has accepted voluntarily excluded the definition of multicultural citizens.
However, immigrants, guest workers, racial minorities (African-Americans in the United States), refugees, sexual
minorities constitute the weakest link of the multiculturalism theory11.
In fact, multiculturalism has taken the concepts of freedom and tolerance from liberalism. Choosing freely
individual's own beliefs, culture, lifestyle and showing tolerance these preferences show that multiculturalism is
based on liberalism. But liberal idea has accepted emotional identity in the private sphere. In other words tolerance
of anti-liberal practices is not an issue. According to Ernest Gellner12, the barriers to multiculturalism are the
industrial society which is required for liberalism and its features. In the traditional agricultural society, politics and
culture, namely the relationships between the state and society are minimal. This situation does not require a cultural
homogeneity. However the industrial society demands a cultural homogeneity and the reflection of this monoculture
in the political sphere because the industrial society needs a continuous growth for its existence. To ensure this
growth, it needs a mass society that everyone can substitute for each other. This mass society can only be created by
a superior-culture. Centralized and standard education system is the ones that provide the superior-culture.
In the changing political world map after the WW II., multicultural approach that emerged in the years of
different ones, oppressed ones, deprived ones hitting the streets has been being criticized with the idea that it is
going to bring many new political problems. According to the conservative opinion one of the most important
problems is that, this concept causes decomposition rather than improving tolerance and dialogue between people.
Revealing the differences causes an inability to meet at a common ground. "Being special" takes the place of
universality, the interests of the majority come before the minority rights. Especially the emphasis on ethnic origin
and religious discrimination weakens and eliminates the national unities. Multicultural societies are fragile and
7
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prone to conflict. The refusal of left-wing to the multiculturalism is at the place of weakening social state and
political participation13. To define whichever group as different may hurt the sense of justice in society. For example
when multinational Ottoman Empire has declared The Reform Edict of 1839 (Tanzimat Fermanı) which gives
distinguished services to the minorities, it has bothered the other segments of society and is shown as a basis of
political, economical and social problems. The implementation of affirmative action policy which has emerged in
United States has begun to be questioned in the Reagan era and the privileges to the African-Americans have been
criticized by being unfair and inappropriate. Another criticism that can be associated with multiculturalism is that
nation-state that is built upon a single nation and culture which causes multiculturalism determines the group which
she entitles. A point to be noted here, the difference between the immigration and being connected with historic ties
to the same land to be taken into consideration and identification to pave the way for a lot of confusion.

Multiculturalism in Advanced Western Countries and Its Problems
In former imperial settler societies such as Canada and Australia and United States where multiculturalism
emerged with the black consciousness movement of the 1960s, Even though United States has multicultural
characteristic and is an immigrant society, political projects and forms of regulations have been determined for this
purpose. In all these countries, there is an ongoing conflict between those who demand the national community to
establish in homogeneous and assimilative ways continuously and those who asks ethnic pluralism to be
institutionalized. In Australia where multiculturalism has been adopted as an official policy, those who have nonAnglo-Celtic origins being sided with "British formalistic society" are examples of this debate. In these countries
"the limits of multiculturalism" has been drawn in the government reports by giving priority to the cultural traditions
of hegemonic majority. According to Yuval-Davis the main problem is the fact that besides limits of the social
rights, limits of differences have been determined with the hegemonic discourses as well. As an example of the
multiculturalist perspective that embodies and makes homogeneous a particular culture, he exemplifies the book
named "Multi-Cultural Planet" which was published in 1993 by Unesco. World is divided into culturally
homogeneous regions such as European, Arabian, African cultures in this book14.
Another problem that Yuval-Davis has pointed out is the fact that arguments which have been used by
minority communities to be different have been kept away as far as possible from majority culture. They tend to
establish the Community they have created in a holistic cultural or racial voice15. In other words, they produce the
problem being talked about within itself this time.
How living together in a family which is the smallest and basic unit of society needs a set of rules, living
together in upper models needs these rules and policies that determine the realization of these rules. One of these
basic policies is assimilation and the other one is integration. Integration of coexistence in a peaceful way has led to,
especially developed countries, adoption of the integration policy. With integration, without assimilation, immigrant
community are expected to maintain their relations with the other parts of the society while preserving their different
functionalities and egos16. In developed countries where multiculturalism is concerned, the fraction that is expressed
as different cultures is composed of immigrants and refugees. In less developed countries, however, multiculturalism
is sometimes based on the difference between race and ethnicity, sometimes based on religion or sect. But these
findings does not mean that there are no problems arising among the western countries. The Black movement in the
United States is an example of multiculturalism.
In the United States which is an immigrant country, while individual is based on, social cohesion is
provided with melting pot. With this approach ethnic and religious differences that occur in private sphere do not
constitute problems as long as they conform to society's norms. African-Americans, however, excluded from society
and forced to live as second-class citizens in the majority, launched a consciousness movement in 1970s. "Positive
action" policy has gained importance at this point. This policy aims to enable disadvantaged groups that are
discriminated for reasons such as race, ethnicity and gender, to benefit fairly from the society and facilitate their
participation while eliminating their disadvantages. The United States have applied the affirmative action policy in
13
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the field of employment and education on the basis of race. Especially in 90s they achieved success, significant
amount of African-Americans were included in the education system. There had been almost no African-American
students in fields such as medicine and law at America's elite universities this rate reached %7-8 in 90s. Serious
discrimination has been required to reach even this table. In the Reagan era, however, appealing to this state which
has begun with the rise of the new right wing has increased and it has been reflected to court decisions. While
holding a referendum in California and Washington, the discrimination against black people in education, bidding
and hiring was removed in 1996. The universities of Texas, Washington and Michigan have put an end to race-based
affirmative action policies. These decisions have been based on the ideal of "color blind" of liberalism and equality,
that have been considered as America's founding core values, in the Constitution 17.
The European Union considers pluralism as one of its basic values. The continent as a center of attraction
allowing immigrants has initially adopted multiculturalism because of this function. But it is not possible to say all
member states' approaches to the issue of multiculturalism are not the same. While western Europe and EU member
states (some states are excluded such as France, Greece) have started multicultural experience from minority groups
and adopted policies that gives minorities rights, Eastern European countries have struggles with efforts of building
minority-free nation-states.
In Europe, for the minorities, applications that facilitate communication in media and education in mothertongue have been gradually reduced18. Rationale for this act is the idea that it complicate the harmony in the frame
of integration. To maintain existence of cultural, ethnic and linguistic diversity in a society and to pass it down
generations can only be facilitated through education. Institutionalization of minorities in the field of education is
not considered as a hot topic. In a study conducted by Canatan19, institutionalization of immigrants in education has
not been given support by most of the participants. "We" and "others" perception has gain importance in terminating
applications towards multiculturalism in Europe. This perception is more opposed to Muslim origins. The main
reason for this situation is the examples such as perpetrators of 7/11 attacks, Madrid (2004) and London (2005)
attacks, the murder of Dutch filmmaker Van Gogh, riots in the suburbs of Paris in 2005 are all Muslim origins20. In
Europe the "others" have taken the place of "barbarians" who had come from its past. "We" and "others" perception
in Europe is not new. Throughout history discrimination in form of land owners and slaves has paved the way for
the aristocracy and nobility titles have been decisive of parts in the society. This situation has also influenced the
institutions of the political regime. In the process of overseas moves, europe has reflected its excluding or ignoring
behaviour to the communities other than its own.
While emphasizing the importance of cultural pluralism Europe, on the other hand, has gone into the efforts
of creating a common European identity. In other words, it is in an effort to create a common upper European
identity above different cultures. Debates of European Constitution and citizenship are in this effort. Emerging
nationalist movements triggered by economic crisis in Europe and powerful national-state structures are obstacles to
multicultural policy. An example of European states perspectives to the multicultural issue; the statement that
discloses Turkey cannot become a full member to the union because of its culture and religion difference by the
leaders of the European Union during 1990s21.
EU member states do not have a common policy regarding minorities or marginalized groups. EU that
indicates democracy, human rights and rule of law as regional values cannot create a common human and minority
rights regime but it necessarily asks for these multicultural values which it cannot create in its internal politics from
the candidate countries. Candidate countries should recognize and protect minority rights. For example, it aims to
ensure the Union's external security while it stipulates the values of multiculturalism with the Eastern and Central
European countries in the process of expansion22.
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And yet in Western countries, in the societies that have no or undeveloped democracy, where the rule of
law is being ignored and are economically underdeveloped, approaches with prejudices to different ethnic, religious
and cultural sects come into question.

Multiculturalism And Its Reflections Upon Education in Turkey
Ottoman Empire has conducted ethnical groups successfully based on the principles of the Islam. In this
success of Ottoman Empire and maintaining its existence for a long time avoiding ethnic conflict has the biggest
share. As a matter of fact, weakening and disintegration of the empire have led ethnic competition and conflict.
There are still conflicts going on the former domains of the empire. With the "Ottoman millet (national) system",
Ottoman Empire has adopted a policy that respects different religious and ethnic characterized societies preserving
their own culture and religion within the empire. Thus minorities living in the empire, on the one hand, has
maintained their culture and religion, on the other hand, they have become "Ottoman" by integrating Ottoman
administrative, economic and political system23.
Multi religious, multi lingual and multi ethnic structure of Ottoman Empire has remain as both positive and
problematic legacy. This situation which includes the process of today's Turkey has paved the way for economic,
social and political conflicts24. Establishment of Turkey upon existence of different ethnic and religious structures in
Anatolia, immigration from newly founded states after the collapse of the empire have led to an increase in
diversity. Diversities and differences in Turkey have shown not the positive side but the problematic side throughout
the history of the Republic. The separatist movement emerged in the early 1980s has led this problem and threatened
the integrity of the state and society.
Just like Turkey, there are more than 20 ethnic groups in the United States. Most of them have schools,
newspapers and associations but they are weak at the point of political separatism. The reason lies in constitutional
guarantee of all rights. Economic welfare in the country also reduces the conflict chances. This situation makes even
Afro-Americans loyal to the state despite all social distinctions. Turkey has gone many changes to extend the area of
constitutional freedoms but legislation is not enough. It is a must to apply it to the social life. Turkey has
experienced an economical distress and maintained the inherited system and habits from Ottoman Empire. For
example, "corruption", a disease in terms of social meaning25.
In such an environment the title of multiculturalism in Turkey is considered in the context of ethnic
separatism. In this context, Kurds who are not defined as minorities but co-owners of the country by the state stands
out. Feeling deeply the distresses in Turkey such as unemployment and inflation in the region, strengthening the
elites in the region by liberal economy which begins with Democrat Party are the leading factors that weaken people
of the region among others. But ethnic consciousness movement in 1970s and rebellion have paved the way for a
law that forbids speaking of languages other than Turkish in 1983. With this law Kurdish names were also avoided.
Thanks to Prime Minister Özal this law has been removed, his "semi-Kurdish" origin descriptions have not stopped
the actions of terrorist organization.
With the Gulf War in 1991 leaving the northern Iraq to the Kurdish administration strengthened the Kurds
gathered around the terrorist organization PKK for supplying weapons and escaping into northern Iraq while
fighting with Turkish army. Terrorist organization has indicated that they have initially adopted Marxist ideology
but with the disintegration of the Soviet socialist system they have been eager to expand their domain by using
Islamic jargon. Weakening of the organization that has been fighting against Turkish Armed Forces in terms of
military has paved the way for strengthening in diplomatic way. Greece, Syria, Iran and European countries have
supported the terrorist organization as well. For example when head of this organization had been captured, the
death penalty could not have been applied, the European Court of Human Rights and the EU have stipulated that to
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become a full member Turkey to remove the death penalty and to make possible education and communication in
Kurdish for the Kurds26.
While establishing a new state in Turkey two titles of threats were seen as enemies of the state. One of
them is reaction (religious conservatism) and the other one is separatism or secession. In 2002 elections conservative
thought that influences the majority in the largest decision-making center came to power in Turkey. In 2007
elections political party that has an organic link with the separatist terrorist organization entered into the decisionmaking center. With the "Opening policy" ruling party has launched a policy towards not only Kurds but also
disadvantaged social groups in the society. Within the framework of this policy a channel has been displayed for the
Kurds on state television. Names of individuals and places once translated into Turkish can be used again in
Kurdish. MPs sometimes are able to speak in Kurdish at the Parliament. In some universities, Kurdish Language and
Literature departments have been established. But the events occurring in cities, the events in Syrian border,
establishing their own schools and burning down the schools in cities of the Eastern Region in september 2014 have
shown that it is a problem exceeding multiculturalism.
CONCLUSİON
Multiculturalism is the common fate of all nations in the last century. There is no such a society being nonmulticultural, pure, single cultural. polyphony- like in music - is colorful and beautiful but in contrast to the popular
belief it is difficult to adapt. Uniformity in culture is neither easy nor beautiful. By going back to historical
judgements it is important to perpetuate the principal " Unity in diversity. Diversity in unity".
Multiculturalism is desired but it is a concept that reveals titles of clashes from developed countries to less
developed countries. In countries such as European states and the United States where human rights and democracy
are formed, it is a problematic concept used for alleviating problems in managing differences. The conflicts between
the multicultural individuals and the low level of welfare in less developed societies are emerging as causes of their
underdevelopment. Therefore, the task of the concept here transforming a function that atomizes.
In order to transform multiculturalism into a purpose, a consensus that is at least accepted in the scientific
world needs to be provided upon definition of the concept and the developed theories about this concept. Without
the consensus the ambiguity of the concept in theory reflects upon the practices.
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HESAP VEREBILIRLIK DILINE DAIR BIR ÇALIŞMA
A STUDY PERTAINING TO ACOUNTABILITY LANGUAGE
Münevver Çetin1, Sıtar Keser2, Ayşe Durmaz3, Şamil Tatik4
Özet
Okullar kısmen kendi başlarına bir “hesap verebilirlik sistemi’ olarak işlemektedirler ve bu sistemi anlamak önemlidir.
Okullar bunu açıkça kabul etseler de etmeseler de aslında günlük hayatlarındaki çalışmalarında yerleşmiş hesap verebilirlik
anlayışlarına sahiptirler. Okullardaki öğretmenler, yöneticiler, öğrenciler ve veliler hesap verebilirlik kavramlarının
oluşturulmasında ve değiştirilmesinde etkendirler. Öğretmenlerin, yöneticilerin, öğrencilerin ve velilerin dışsal hesap
verebilirlik sistemlerine nasıl tepki gösterdiklerinden çok, okullardaki hesap verebilirlik sorunları konusunda ne
düşündükleri ve bu sorunlara karşı nasıl davranış sergilediklerinin anlaşılmaya çalışıldığı bu çalışmada odak görüşme yolu
ile okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri alınmıştır. Veriler NVIVO 10 programı ile analiz edilmiştir.
Veliler öğrencinin öğrenmesinden, öğrencinin karşılaştığı sorunları çözümünden ve okulda disiplinin sağlanmasından
diğerleri ile birlikte öğretmeni de sorumlu tutmaktadır. Öğretmenler veli ve öğrenci beklentilerini dikkate almakta ve
onlara karşı sorumlu/hesap verebilir olduklarını kabul etmektedirler. Öğretmenler veliler ve dış çevrenin okulda
oynadıkları rolü olumsuz olarak değerlendirmişlerdir.
Anahtar sözcükler: Hesap verebilirlik, beklenti, sorumluluk

Summary
Schools function, in part, as accountability systems in their own right and these systems are worth understanding in and of
themselves. schools actually have conceptions of accountability embedded in the patterns of their day-to-day operations,
whether they acknowledge these patterns explicitly or not. Teachers, administrators, students and parents in schools are
active agents in the creation of the conceptions of accountability, and they can be active agents in changing these
conceptions. In this research which focuses on how teachers, administrators, students, and parents think about and behave
toward accountability issues in schools, apart from how they respond to new external accountability systems, teachers,
administrator, student and parent’s ideas were gathered through focus group discussions. Data was analyzed through
NVIVO 10. Parents hold teachers along with others responsible for learning of students, resolving problems that the
students confront and to discipline school. Teachers take student expectations into consideration and accept that they are
accountable to the students and parents. Teachers evaluate the role of parents and external stakeholders as threatening.
Keywords: Accountability, expectation, responsibility.

GİRİŞ
Günümüzde gelişmekte olan dışsal hesap verebilirlik sistemleri içerisinde gerçek okullar yuvalanmıştır: bu
okullar kendi ayırt edici örgütsel özellikler ve sorunlarına, benzersiz öğrenci popülasyonuna ve kurumsal
geçmişlerine sahiptirler. Ayrıca bu okulların her biri çeşitli ve belirli özelliklere sahip toplulukların arasında yer
almaktadır. Bu ‘kendine has’ okulların gerçekliği, gelişmekte olan dışsal hesap verebilirlik sistemlerinin
arkasındaki ‘tekdüzelik baskısını’ gizlemektedir. Dışsal hesap verebilirlik sistemleri tüm okullardan aynı
öğrenci performansının beklendiği bir dünya varsaymaktadır. Bununla birlikte okul yöneticileri ve
öğretmenlerinin gördüğü dünya, kendi özel şartları ve kim olduklarına, kime hizmet ettiklerine, öğrencilerden
beklentilerinin ne olduğuna, iyi öğretme ve öğrenmenin ne olduğuna dair kendi anlayışları ile çevrilidir. Yeni
eğitimsel hesap verebilirlik sistemleri okulların hesap verebilirlik konusundaki farklı anlayışlarını keşfettikleri
ve buna göre tasarlandıkları ölçüde başarılı veya başarısız olacaklardır (Abelmann ve diğerleri, 1999, s.1).
Okulların ve okul personelinin sorumluluklarına ilişkin hesap verebilir olmalarını sağlayacak araçların
belirlenmesi ve oluşturulmasında, okulların ve personelinin hangi konularda, kime, nasıl hesap verecekleri
konusundaki inançlarına, değerlerine ve kendi kavramlaştırmalarına bakılması önem arz etmektedir. John Lello
(1993) politikacılar tarafından ortaya konulan bir hesap verebilirlik sistemi içerisinde politikacıların ortaya
koydukları değerler ve inançlar ile öğretmenlerin iş ortamındaki sahip olduğu değer ve inançların birbirleriyle
örtüşmediğini, hesap verebilirlik kavramına ilişkin eğitim paydaşlarının farklı kavramlaştırmalarının olduğunu
belirtmektedir. Bireyler hesap verebilirlik sistemlerini farklı şekilde yorumlamakta ve inandıkları
sorumluluklarına ilişkin hesap verme mecburiyeti hissetmektedir. Bu anlamda, okulların sorumluluklarının ne
olduğu, üst otoritenin ortaya koyduğu hesap verebilirlik kavramlaştırmasından daha çok, okulların ve
personelinin kendi yorumlamalarına bakılması gerekmektedir (Neuman-Sheldon, 2000, s. 19-20; Akt: Erdal,
s.7).

1
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Bu çalışmada amaç okullarda işlevselleştirilmiş ve kullanılmakta olan ‘hesap verebilirlik dilini’ öğrenmektir.
Bu çalışma öncelikle okulların hesap verebilirlikle ilgili kendi anlayışlarını nasıl oluşturduklarına odaklanmıştır.
Okullar kısmen kendi başlarına bir “hesap verebilirlik sistemi’ olarak işlemektedirler ve bu sistemi anlamak
önemlidir. Okullar bunu açıkça kabul etseler de etmeseler de aslında günlük hayatlarındaki çalışmalarında
yerleşmiş hesap verebilirlik anlayışlarına sahiptirler. Okullardaki öğretmenler, yöneticiler, öğrenciler ve veliler
hesap verebilirlik kavramlarının oluşturulmasında ve değiştirilmesinde etkendirler (Abelmann ve diğerleri,
1999, s.2). Dolayısıyla bu çalışmada öğretmenlerin, yöneticilerin, öğrencilerin ve velilerin dışsal hesap
verebilirlik sistemlerine nasıl tepki gösterdiklerinden çok, okullardaki hesap verebilirlik sorunları konusunda ne
düşündükleri ve bu sorunlara karşı nasıl davranış sergiledikleri anlaşılmaya çalışılmıştır.
Tüm bu problem durumuna ilişkin olarak bu araştırmanın problem cümlesi okullarda var olan ve kullanılmakta
olan hesap verebilirliğe yönelik anlayışı ortaya çıkarmaktır. Bu problem cümlesine bağlı olarak ortaya konan alt
problemler şunlardır:
1) Okullarda var olan ve kullanılmakta olan hesap verebilirlik anlayışına dair yöneticilerin görüşleri nelerdir?
2) Okullarda var olan ve kullanılmakta olan hesap verebilirlik anlayışına dair öğretmenlerin görüşleri nelerdir?
3) Okullarda var olan ve kullanılmakta olan hesap verebilirlik anlayışına dair öğrencilerin görüşleri nelerdir?
4) Okullarda var olan ve kullanılmakta olan hesap verebilirlik anlayışına dair velilerin görüşleri nelerdir?
TEORİK ÇERÇEVE
Hesap verebilirlik sistemleri bütün okulların (veya öğretmenlerin) harici olarak önceden belirlenmiş, ödül, ceza
ve müdahale stratejileri yoluyla zorlanan standart öğrenci performansından sorumlu oldukları fikrini temsil
etmektedir (Gupta, 2007, s.6). Abelmann ve diğerlerine göre bir okulun hesap verebilirlik anlayışı, üç faktörün
birbiri ile ilişkisinden gelişmektedir: bireylerin sorumluluk anlayışı, okulun katılımcıları ve paydaşlarının
beklentileri ve okulun sahip olduğu içsel ve dışsal hesap verebilirlik mekanizmaları(1999, s. 3). Bu teoriye
göre, sorumluluk, beklentiler ve hesap verebilirlik birbirleri ile yakın, karşılıklı ve etkileşimli bir ilişki içinde
işler ve bu ilişki farklı okullarda, farklı şekillerde gelişir. Dolayısı ile bu çalışmanın teori kısmı hesap
verebilirlik, beklentiler ve sorumluluk başlıkları altında incelenecektir.
Hesap Verebilirlik
Hesap verebilirlik bir şahsın eylemlerinin hesabını verme zorunluluğu veya sorumluluğu olarak
tanımlanmaktadır. Hesap verebilirlik demokratik sistemlerin en önemli unsurlarından birisidir. Hesap
verebilirlikte kim kime, ne için, kimin yararına, hangi araçlar kullanılarak ve hangi amaca yönelik olarak hesap
vermelidir sorularının cevaplandırılması gerekmektedir.
Bir öğretmenin hesap verebilirlik kavramı, bu hesap verebilirlik sistemleri arasındaki ilişkiden, kendi
sorumluluk anlayışından ve diğer paydaşlardan beklentilerinden gelişip büyür (Gupta, 2007, s.6). Öğretmenler
hesap verebilirlik sistemlerinin filtrelendiği bir prizma gibidirler. Fakat öğretmen davranışı öğretmenlerin
karşılaştıkları bu sistemleri nasıl algıladıklarına ve bu sistemlere karşı nasıl davranış sergilediklerine bağlı
olarak değişiklik göstermektedir. Sonuç olarak kaliteyi geliştirmeyi hedefleyen hesap verebilirlik sistemleri,
öğretmenlerin hesap verebilirlik hakkında nasıl düşündüklerini ve bunu günlük yaşamlarına nasıl dâhil
ettiklerini göz önünde bulundurdukları oranında başarılı veya başarısız olacaklardır (Abelmann ve diğerleri,
1999,s.4).
Gupta (2007, s. 39) bu konuda, “Öğretmenlerden bahsettiğimde ‘hesap verebilirlik’ ve ‘sorumluluk’ kelimelerini
alternatifli olarak kullanıyorum çünkü öğretmenler kendilerini sorumlu hissetmedikleri bir şey için hesap
vermek zorunda da hissetmeyeceklerdir.” şeklinde ifade etmiştir. Öğretmenler tek başlarına çalışmakla birlikte
onlar hesap verebilirlik kavramlarını yalnız inşa etmemektedirler. Öğretmenler çalıştıkları kurumlarla
bütünleşirler. Ek olarak öğretmenler, okula aile çevrelerinden, eğitim süreçlerinden, mesleki eğitimlerinden ve
tecrübelerinden elde edilmiş sorumluluk kavramları ile gelmektedirler. Bu kavramlar aynı zamanda güç
ilişkileri ve çeşitli paydaşların beklentileri gibi örgütsel faktörlerden de etkilenmektedir. Öğretmenler birey
olarak birbiri ile örtüşen birden fazla kuruma ( aile, sosyal sınıf) aittirler ve bu kurumların tamamı onların hesap
verebilirlik kavramlarının oluşmasında etkili olurlar.
Kantos (2010, s. 95) öğretmenlerin çıktılara-sonuçlara ilişkin olarak ve bu sonuçlara götüren sürece ilişkin
olarak hesap verebilir olmaları gerektiğini, Liethwood ise öğretmenlerin öğrenci için (2005, s. 16); örgütsel
etkililik, mesleki bilgi ve beceri ölçütlerinin karşılanması, etik davranış ölçütlerinin karşılanması, özel
görevlerde ya da mesleki uygulamalarda en iyi performans, değişimin başarısına katkı sağlayacağına inanılan
örgütsel süreçlerin becerikli kullanımı alanlarında hesap vermesi gerektiğini öne sürmüştür.
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Okul yöneticilerinden hesap verebilirlik bağlamında hem okulun kaynaklarını en uygun şekilde kullanmaları
hem de okul başarısını artırmaları beklenmektedir(Güçlü ve Kılınç, 2010, s. 2111). Hesap verebilirlik
üniversiteler de dâhil kamu ve özel sektörde görev yapan yöneticilere altı farklı sorumluluk yüklemektedir
(Burke, 2004, s. 2):Yöneticiler kendilerine verilen gücü doğru bir biçimde kullandıklarını göstermeli, mensubu
oldukları, kurumun amaçlarını gerçekleştirmesi için çaba sarf ettiklerini, sorumluluk üstlendiklerini kanıtlamalı,
ortaya koydukları performansı kamunun da malumu olacak biçimde rapor etmeli ve toplumun esenliğine ve
gereksinmelerine hizmet ettiklerini ortaya koymalıdırlar. Bunlara ek olarak eğitim liderleri, standartların
oluşturulması ve iletilmesinden sorumlu olmanın ötesinde, dış çevrede de yerel beklentiler ve hesap verme
anlayışı oluşturmakla yükümlüdür (Balcı, 2011, s.198).
Beklentiler
Beklentiler doğası gereği kolektiftirler ve okul katılımcılarının okul işlerini halletmek için geliştirdikleri ortak
normlar ve değerleri karakterize etmektedirler. Beklentiler bireyler arası ilişkilerden şekillenirler ve bireylerin
değer ve davranışlarını şekillendirmek için güçlü biçimlerde faaliyet gösterirler. Örneğin bir okulda birinci sınıf
öğretmenleri birinci sınıfların ne kadar akıcı okumaları gerektiğine dair ortak kavramlara sahip olabilirler.
Veliler öğretmenlerden sınıfta çocuklarına belirli şekillerde davranmalarını veya onları okul sonrası hayata
hazırlamalarını bekleyebilirler. Ve öğretmenler öğrencilerin ev ödevlerine yardım etmek için velilerin zaman
harcamaları gerektiğine dair beklentiler taşıyabilirler. Bu beklentiler öğrenciler ve aileleri tarafından
paylaşılabilir veya paylaşılmayabilir(Abelmann ve diğerleri, 1999,s.4. Eğitim sistemlerinin temelini oluşturan
okullarda öğrenci beklentileri ve bu beklentilerin gerçekleşme düzeyi, eğitsel amaçların gerçekleşmesinde
önemli bir faktördür. Okulda gerçekleştirilmesi amaçlanan eğitsel amaçların öğrenci ihtiyaçları ve beklentileri
doğrultusunda belirlenmesi beklenir. Okulda öğrencilerin beklentilerine cevap verebilecek en önemli iş görenler
öğretmenlerdir. İyi bir öğretmende bulunması gereken özelliklerin başında öğrenci beklentilerinin dikkate
alınması gerektiği vurgulanmaktadır (Demirtaş ve Kahveci, 2010, s. 2151).
Sorumluluk
Eğitimde taraf olan bireyler – öğretmenler, yöneticiler, öğrenciler ve veliler- diğerlerine karşı sorumluluklarını
tanımlayan kendi kişisel değerlerine sahiptir. Örneğin öğretmenler, öğrenci öğrenmesindeki sorumlulukları
veya öğrenci ve velilerin ne dereceye kadar bu sorumlulukları paylaşmaları gerektiği konusunda güçlü fikirlere
sahip olabilirler. Yöneticiler, öğretmenlerin öğretimsel uygulamalarını belirli şekillerde etkileme konusunda
sorumluluk hissedebilirler veya öğretimsel uygulamalar konusundaki sorumluluğu öğretmenlerin kendilerine
yükleyebilirler. (Abelmann ve diğerleri, 1999, s.3).
Abelmann ve diğerlerinin teorisine göre, sorumluluk anlayışı iş ortamından ve hesap verebilirlik sisteminden
gelmemektedir. Bunun yerine, örgütsel ve dış etkilerin öğretmenlerin rol algıları konusunda bir rol oynuyor
olabileceği iddia edilebilir fakat bireysel değerlerin etkili olduğu kesindir. Örneğin, bir İngilizce öğretmeni, iyi
bir makalenin nasıl olduğu, çocukların okuyabileceği iyi bir kitabın ne olduğu, öğrencilerin öğrenme kapasiteleri
konusunda veya bir haftada ne kadar ödev verilebileceği konusunda güçlü inançlara sahip olabilirler. Daha da
ötesi, bazı öğretmenler, öğrencilerin duygusal ve fiziksel sağlıkları konusunda güçlü sorumluluk hissedebilirler
ve bazı durumlarda bu sorumluluk öğretim programının gereklerinin de önünde gelebilir. Bu inançlar diğer
İngilizce öğretmenleri arasında paylaşılabilir veya her bir öğretmenin etki alanında değişikliğe uğrayabilir ve
diğer İngilizce öğretmenleri arasında da farklılık gösterebilir. İnançlar, bireylerin takdirinde olduğu ve kişinin
kendi davranışları ile ilgili değerlerine bağlı olduğu ölçüde sorumluluk olarak nitelendirilmektedir (1999,s.4).
Bir başka görüşe göre, sistemin her unsuru –devlet, okul ve öğretmenler ve diğer personel kendi payına düşen
sorumluluğu üstlenmelidir (Darling-Hammond ve Ascher, 1991, s. 11).
YÖNTEM
Çalışma grubu
Bu araştırmanın çalışma grubu, 2013–2014 eğitim-öğretim yılında bir resmi okulda çalışan çeşitli branşlardaki
öğretmenler, o okuldaki yöneticiler, o okula çocuklarını gönderen veliler ve o okulda kayıtlı olan öğrenciler
olarak belirlenmiştir. Bu amaçla ilgili okulda 6 öğretmen, 6 veli, 6 öğrenci ve 1 idareciye ulaşılmıştır.
Veri Toplama Yöntemi
Veri toplama aracı olarak odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve
velilerin görüşleri, yüz yüze görüşme yaparak alınmıştır. Yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin
hesap verebilirliğe ilişkin görüşlerini betimlemek amacıyla her grup için ayrı ayrı yapılandırılmış görüşme
formu hazırlanmıştır.
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Verilerin Analizi
Ses kaydına alınan tüm görüşmeler yazıya aktarılmıştır. Araştırmada görüşme ile elde edilen verilerin
çözümlenmesi için içerik analizine başvurulmuştur ve bu amaçla NVIVO 10 programı kullanılmıştır. Sorulara
verilen cevaplar araştırmacı tarafından analiz edilmiş ve bu analizler sonucunda ortaya çıkan kodlar temalar
bağlamında bulgular ve tartışma kısmında yorumlanmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde problem cümleleri ile bağlantılı olarak elde edilen katılımcı görüşleri sunulacaktır.
Okullarda var olan ve kullanılmakta olan hesap verebilirlik anlayışına dair yöneticilerin görüşleri
Tablo 1 okullarda var olan ve kullanılmakta olan hesap verebilirlik anlayışına dair yönetici görüşlerini
göstermektedir.
Tablo 1- Okullarda Var Olan ve Kullanılmakta Olan Hesap Verebilirlik Anlayışına Dair Yönetici Görüşleri
Sorular
Kod
İş ve işyeri koordinasyonu, özlük haklarının takibi,
1
Yönetici olarak görevleriniz nelerdir?
öğrenci işleri, kurumsal sorumluluk
Sorumluluklarınızı yerine getirip getirmediğinizi ve beklentileri karşılayıp İş çıktıları, denetim sonuçları, paydaş memnuniyeti,
2
karşılamadığınızı kim belirler?
anket sonuçları, üst yönetimden alınan dönütler.
Müfredata uyma, davranış kazandırma, veliye ve
3
Okulunuzdaki öğretmenlerin görevleri nelerdir?
öğrenciye karşı sorumlu davranma, milli eğitimin
amaçlarını gerçekleştirme,
a) İdari denetim, sosyal etkinlik takibi, öğrencilerin
katıldığı yarışma sonuçları, meslektaşlarıyla
Öğretmenlerin görevlerini iyi yapıp yapmadıklarını nasıl biliyorsunuz ve kurduğu ilişkiler, öğrenci ve veliye karşı tutum,
4
eğer yapmazlarsa ne olacağı ile ilgili yaygın bir anlayış/prosedür var mı?
idareci algısı,
b) Maaş kesimi, görevden uzaklaştırma, informal
uyarılar, üst makamlara bildirme,
Hayır sahip değiller: Atanma biçimi, veliye karşı
Okulunuzdaki öğretmenler neler için hesap vermekle yükümlü oldukları umursamaz tutum, çocuğa karşı tutumu, hesap
5
ile ilgili net bir algıya sahipler mi?
verebilirlik noktasındaki duyarsızlık
Yansıtmamaktadır:
Başarıların
görülmemesi,
Okulunuzda uygulanan resmi değerlendirmeler öğrenci başarısını ve
yapılan projelere değer verilmemesi, denetim
6
öğretimi ne kadar iyi yansıtmaktadır?
yetersizliği, ödüllendirmede hakkaniyet eksikliği
İletişim beceri yüksek, Sanatsal yeteneklere sahip
Bir öğretmeni işe alma yetkiniz olsaydı o öğretmende hangi nitelikler
7
olması, Sosyal olması, Yön gösterici olması,
olmasını beklerdiniz?
Yaratıcı olması,
8
Bu yılın başından beri karşılaştığınız en zorlu okul içi sorun nedir?
Öğretmenleri derse zamanında girmemesi,
9
Bu yılın başından beri karşılaştığınız en zorlu dış kaynaklı sorun nedir?
Üst kademenin düzenlediği zamansız toplantılar
Okulunuzu bitiren öğrencileriniz hangi bilgi ve becerileri kazanmış ve ne Dile hakimiyet, anlama becerisi yüksek, sosyal
10
yapabiliyor olacaklar?
faaliyetlere yatkınlık, araştırmacı, iyi bir kariyer .

Okul yöneticisine yöneltilen “sorumluluklarınızı yerine getirip getirmediğinizi ve beklentileri karşılayıp
karşılamadığınızı kim belirler” sorusundan iş çıktıları, denetim sonuçları, paydaş memnuniyeti, anket sonuçları,
üst yönetimden alınan dönütler yanıtları elde edilmiştir.
“Okulunuzdaki öğretmenler neler için hesap vermekle yükümlü oldukları ile ilgili net bir algıya sahipler mi”
sorusu okul yöneticisine yöneltilmiş ve öğretmenlerin hesap vermekle yükümlü oldukları konusunda net bir
algıya sahip olmadıkları, öğretmenlerin veli ve öğrenciye karşı umursamaz bir tutum içinde olduğu ve hesap
verebilirlik noktasında duyarsız oldukları ifade edilmiştir.
Okullarda var olan ve kullanılmakta olan hesap verebilirlik anlayışına dair öğretmenlerin görüşleri
Tablo 2 okullarda var olan ve kullanılmakta olan hesap verebilirlik anlayışına dair öğretmen görüşlerini
göstermektedir.
Tablo 2- Okullarda Var Olan ve Kullanılmakta Olan Hesap Verebilirlik Anlayışına Dair Öğretmen Görüşleri
Sorular
Kod
Eğitim vermek, davranış kazandırmak, sınıf
yönetimi, müfredatı uygulama, veli ile iletişim
1
Öğretmen olarak görevleriniz nelerdir?
kurmak, öğrenciyi korumak, öğretim faaliyetleri,
rehberlik etmek,
2
İşinizi iyi yaptığınızı nasıl anlarsınız
Öğrenci ve veliden gelen dönütler, vicdani rahatlık
3
Okulunuzdaki çoğu öğretmenin sorumlulukları konusunda aynı bakış Öğrenci başarısı, kurallara uyma, davranış
açısına sahip olduğunu düşünüyor musunuz?
kazandırma
4
Kendimize (vicdan), öğrencilere, veliye, milli
Kime hesap verirsiniz?
eğitim bakanlığına, idarecilere, müfettişe
5
Müfredat sorumlulukları yerine getirme, derslere
Müdürünüzün sizden beklentisi nedir?
zamanında girme, nöbet tutma, problem çıkarmama
Öğrenci, veli, idareci, müfredat programı, vicdani
6
Sınıfta ne yaptığınız üzerinde en büyük etkiye ne veya kim sahip?
sorumluluk
a)Sorun çıkartıcı, tehditkar, rahatsız edicilik,
Veliler ve dış çevre okulunuzda nasıl bir rol oynamaktadır ve bu rolü
7
b) İşbirlikçi, problem çözücü, geliştirici, uyumlu,
olması gerekenle karşılaştırır mısınız?
dönüt sağlayıcı
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8

Diğer öğretmenlerden, öğrencilerden veya müdürünüzden beklentiniz
nedir?

9

Öğrencilerinizin başarısını hangi faktörler etkilemektedir ve bu faktörlerin
hangisi üzerinde etkiniz olabilir?

10

Eğer kendi pozisyonunuz için bir öğretmen işe alıyor olsaydınız hangi
özellikleri taşımasını isterdiniz?

Saygılı olmaları, işbirliği kurmaları, kurallara
uymaları, adil olmaları, sorumlulukları yerine
getirmeleri
a) Çevre, sosyoekonomik durum, okul, aile,
müfredat
b) Rehberlik etmek, farklı fırsatlar sunmak, aile ile
diyalog, meslektaşlarla işbirliği
Vicdanlı olmak, şiddete karşı duyarlı olma,
haksızlığa karşı durma, mesleki duyarlılık

“Öğretmen olarak görevleriniz nelerdir” sorusuna öğretmenler “eğitim vermek, davranış kazandırmak, sınıf
Yönetimi, müfredatı uygulama, veli ile iletişim kurmak, öğrenciyi korumak, öğretim faaliyetleri, rehberlik
etmek” yanıtlarını vermişlerdir. “Veliler ve dış çevre okulunuzda nasıl bir rol oynamaktadır ve bu rolü olması
gerekenle karşılaştırır mısınız” sorusu yöneltildiğinde öğretmenler, velileri “sorun çıkartıcı, tehditkâr, rahatsız
edici” olarak tarif etmişler ve olması gereken veli tipi olarak da “işbirlikçi, problem çözücü, geliştirici, uyumlu,
dönüt sağlayıcı” özellikleri ifade etmişlerdir.
Öğretmenler “Kime hesap verirsiniz” sorusunu “kendimize(Vicdan), öğrencilere, veliye, Milli Eğitim
Bakanlığına, idarecilere, müfettişe” şeklinde cevap vermişlerdir. Öğretmenlerin bu soruya verdiği cevap okul
yöneticisinin “öğretmenlerin veli ve öğrenciye karşı umursamaz bir tutum içinde olduğu” görüşü ile
çelişmektedir. Benzer bir şekilde “sınıfta ne yaptığınız üzerinde en büyük etkiye ne veya kim sahip” sorusunu
öğretmenler “öğrenci, veli, idareci, müfredat programı, vicdani sorumluluk” şeklinde bir önceki soruyla tutarlı
bir şekilde yanıtlamışlardır.
Okullarda var olan ve kullanılmakta olan hesap verebilirlik anlayışına dair öğrencilerin görüşleri
Tablo 3- okullarda var olan ve kullanılmakta olan hesap verebilirlik anlayışına dair öğrenci görüşlerini
göstermektedir.
Tablo 3- Okullarda Var Olan ve Kullanılmakta Olan Hesap Verebilirlik Anlayışına Dair Öğrenci Görüşleri
Sorular

Kod
Dersi dinlemek, ödevleri yapmak, planlı olmak, sosyal faaliyetlere

1

Bir öğrenci olarak görevleriniz nelerdir?

2

Bir dersi ya da konuyu iyi anladığınızı nasıl anlarsınız?

3

Okuldaki başarınız nasıl ölçülür?

4

Öğrenmenizi sağlamak kimin görevidir?

Aile, öğretmen, çevre, yöneticiler, belediye
Disiplinli olma, ilgi gösterme, mesleki yeterlilik

5

Okulunuzdaki yetişkinlerden ve diğer öğrencilerden bir
öğrenci olarak beklentileriniz nelerdir?

6

Bir öğretmen ne yaparsa iyi bir öğretmen olur?

İlgili, sevecen, mesleki yönden gelişmiş, disiplinli, yönlendirici,

7

Bir okulun iyi bir okul olmasını ne sağlar?

Uzun teneffüsler, eğlenceli dersler, sosyal faaliyetler,

8

Sizin için okulda iyi bir hafta ya da yıl geçirmeyi nasıl
tarif edersiniz?
Mezun olduğunuzda bu okul size hangi bilgi ve
becerileri kazandırmış olacak ve bu bilgi ve beceriler
hayatta sizin ne işinize yarayacak?

Mesleki seçim yapabilme, iletişim becerisi, yeteneklerini keşfetme, sportif

9
10

Bu okuldan mezun olduktan sonra 5- 10 yıl içinde ne
yapıyor olacağını düşünüyorsun?

Meslek sahibi olma, istenilen üniversitede okuma, ülke yönetiminde yer

katılmak, saygılı olmak, ahlaklı olmak
Sınav sonuçları, öğretmen dönütü
Karne notu, sınav sonucu, derse katılım oranı, yarışma dereceleri, örnek
öğrenci uygulaması

Kadro yeterliliği, fiziki yeterlilik, maddi kaynak yeterliliği, düzenlilik,
sosyal faaliyet imkanları, güvenlikli, seviye sınıfları, pozitif ilişkiler,
kalabalık olmayan sınıflar, zorlayıcı olmayan program

beceri, duygusal gelişim

alma,

Öğrenciler bir okulun iyi bir okul olmasını “Kadro yeterliliği, fiziki yeterlilik, maddi kaynak yeterliliği,
düzenlilik, sosyal faaliyet imkanları, güvenlik, seviye sınıfları, pozitif ilişkiler, kalabalık olmayan sınıflar,
zorlayıcı olmayan program” özelliklerinin sağladığını belirtmişlerdir. Öğrenciler öğrenmelerini sağlamanın
sırası ile aile, öğretmen, çevre, yöneticiler ve belediye’nin görevi olduğunu ifade etmişler ve iyi bir öğretmeni
ilgili, sevecen, mesleki yönden gelişmiş, disiplinli ve yönlendirici olarak tanımlamışlardır.
Okullarda var olan ve kullanılmakta olan hesap verebilirlik anlayışına dair velilerin görüşleri
Tablo 4- okullarda var olan ve kullanılmakta olan hesap verebilirlik anlayışına dair veli görüşlerini
göstermektedir.
Tablo 4- Okullarda Var Olan ve Kullanılmakta Olan Hesap Verebilirlik Anlayışına Dair Veli Görüşleri
1

Sorular
Çocuğunuzun öğrenmesini sağlamak kimin görevidir?

Kod
Öğretmenler, veli, anne, kardeşler, akrabalar, çevre,
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2

3

4

5

Çocuğunuzun öğrenip öğrenmediğini nasıl anlarsınız?
Çocuğunuzun gelişimine ve okuldaki notlarına ilişkin hangi bilgilerin
okul tarafından sizinle paylaşılması gerekir ve bu bilgi size hangi yollarla
verilmelidir?
Çocuğunuz çalışmalarında sorun yaşarsa, bu sorunu kimin çözmeye
çalışmasını beklersiniz ve bu sorunun üstüne gidildiğinde neler
yapılmasını beklersiniz?
Çocuğunuzun öğrenmesine ilişkin olarak nelerle ilgili olarak hesap
vermek durumunda olduğunuzu düşünürsünüz?

6

Çocuğunuzun öğretmeni ve idarecisi sizin rolünüzün ne olduğunu
düşünüyor?

7

Okulda disiplini sağlamaktan kim sorumludur?

8

Velilerin okula katılım düzeyi ne olmalıdır?

9

Çocuğunuzu başka bir yere gönderme seçeneğiniz olsaydı, gönderir
miydiniz? Niçin?

belediye, bağışçılar, toplum, okul,
Ders çalışma, sınav notları, öğretmenlerine sorarak,
test uygulayarak, çocuğa sorarak, genel kültür
bilgisini ölçerek.
A) Başarı düzeyi, kişiliği ile ilgili bilgiler, olumsuz
özelliklerinin
B) Toplantı, sms, yazılı bildirim, yüz yüze görüşme
A) Öğretmen, aile, çocuğun kendisi
B) Ek ders aldırarak, öğretmenle diyalog kurarak,
kişisel çaba
Evde destek olmak, ödev takibi, kişisel temizlik,
ahlaki gelişimde, yeterli eğitimi sağlamak, sosyal
aktivitelere katılım
Ödev takipçisi, öğretmene destek sunan kişi,
davranış kazandırıcı, toplantı katılımcısı, kişisel
temizlik sorumlusu.
Müdür, öğretmen, veli, öğrenciler, bekçi
Toplantılara katılım, çocuklarıyla ilgili her konuda,
sıkıntı yaşanması halinde, ihtiyaç olduğunda,
gerektiğinde müdürle görüşme düzeyinde,
A) Gönderirdim çünkü; sınıf kalabalık, öğretmen
tutumu, diğer velilerin olumsuz davranışları
B) Göndermezdim çünkü; her yer aynı

Velilere göre çocuklarının öğrenmesini sağlamaktan öğretmenler, veli, anne, kardeşler, akrabalar, çevre,
belediye, bağışçılar, toplum ve okul sorumludur. Veliler çocuklarının sorun yaşamaları durumunda bu sorunu
öğretmen, aile, ve çocuğun kendisinin çözmesini beklemektedirler.
Veliler kendilerine yöneltilen
“çocuğunuzun öğrenmesine ilişkin olarak nelerle ilgili olarak hesap vermek durumunda olduğunuzu
düşünürsünüz” sorusunu, evde destek olmak, ödev takibi, kişisel temizlik, ahlaki gelişimde, yeterli eğitimi
sağlamak, sosyal aktivitelere katılım le ilgili hesap vermek durumunda olduklarını ifade etmişlerdir. Veliler,
öğretmen ve yöneticilerin kendilerinden, ödev takipçisi, öğretmene destek sunan kişi, davranış kazandırıcı,
toplantı katılımcısı ve kişisel temizlik sorumlusu rollerini taşımalarını beklediklerini ifade etmişlerdir.
TARTIŞMA
Çalışmamızda öğretmenler görevlerinin eğitim vermek, davranış kazandırmak, sınıf yönetimi, müfredatı
uygulama, veli ile iletişim kurmak, öğrenciyi korumak, öğretim faaliyetleri ve rehberlik etmek olduğunu ifade
etmişlerdir. Yöneticiler de resmi görevlerin yanında davranış kazandırma ve veli ve öğrenciye karşı sorumlu
olmanın öğretmenin görevleri arasında olduğunu ifade etmişlerdir. Benzer şekilde Gupta’nın Hindistan’da özel
okullar ve devlet okullarında yaptığı çalışmasında da öğretmenler öğrencilerde davranış değişikliği oluşturmayı
diğer resmi görevler arasında ilk sırada görmektedirler.
Öğretmenlere sorulan “kime hesap verirsiniz” sorusuna öğretmenler “kendime, öğrenciye, veliye, Milli Eğitim
Bakanlığına, idarecilere, müfettişe ” şeklinde yanıt vermişlerdir. Bu bulgu göstermektedir ki öğretmenler
öğrenci ve velilerin beklentilerine önem vermekte ve ciddiye almaktadırlar. Bu bulgu Koçak’ın (2011) yüksek
lisans tezinde elde ettiği bulgu ile de örtüşmektedir. Öğretmenlerin, çeşitli konularda ne kadar hesap verebilir
hissettiklerini belirtmelerine yönelik soruda “öğrenci beklentilerine cevap verebilme becerisi” konusunda daha
yüksek frekansa sahip oldukları bulunmuştur. Erdağ’a göre öğretmenlerin öğrenci ve veliye karşı sorumlu
hissetmelerinin nedeni olarak (2013, s. 150) okul yöneticileri ve öğretmenlerin, öğretim süreçlerine fiziksel
olarak yakın olmaları, eğitim ve öğretimi yakından gözlemleyen, aynı zamanda okulların ürettiği sonuçların
müşterisi olan öğrenciler ve velilere karşı öğretime ilişkin bireysel sorumluluk duygusu taşımaları, veli ve
öğrencilere karşı okulların ortaya koyduğu sonuçlara ilişkin ayıplanmaktan çekinmeleri düşünülebilir. Öte
yandan Gupta’nın (2007) çalışmasında öğretmenler esas olarak kendilerine ve inançlarına hesap vermek
zorunda olduklarını, öğrencilere ve veliye ise hesap vermek zorunda olmadıklarını ifade etmişlerdir.
Araştırmaya katılan öğretmenler, veliler ve dış çevrenin sorun çıkartıcı, tehditkâr ve rahatsız edici bir tutum
içinde olduklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenler velilerin işbirlikçi, problem çözücü, geliştirici, uyumlu ve
dönüt sağlayıcı olmalarını beklemektedir. Yılmaz’ın (2006) yüksek lisans tezi çalışmasında ortaya çıkan
ailelerin okul yönetimiyle ilişkileri, öğretmenlerle iletişimi, öğrencilere yardım ve destek sağlaması boyutlarında
öğretmenlerin beklentilerini karşılamada yetersiz oldukları sonucu çalışmamızdaki bulgu ile örtüşmektedir. Öte
yandan, okul yöneticileri, öğretmenlerin veliye karşı umursamaz tutum içinde olduğunu ifade etmektedir. Bu
farklı algının nedeni olarak öğrenciler dolayısı ile veliler yöneticiden daha çok öğretmenler ile iletişime
girmekte, olumlu ve olumsuz her türlü duygularını öğretmenlere yansıtmaktadırlar. Yöneticilere ise ancak
sorunu öğretmen ile çözemediğinde gitmekte ve bu gidişin sebebi genelde şikâyet gibi olumsuz bir neden
olmaktadır.
SONUÇ
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Çalışma kapsamında görüşmelerin yapıldığı okulda var olan ve kullanılmakta olan hesap verebilirlik diline dair
elde edilen dikkat çekici sonuçlar şu şekildedir;
Veliler öğrencinin öğrenmesinden, öğrencinin karşılaştığı sorunları çözümünden ve okulda disiplinin
sağlanmasından diğerleri ile birlikte öğretmeni de sorumlu tutmaktadır. Bu göstermektedir ki bir okulda veli en
çok öğretmen ile yüz yüze gelmekte ve beklentilerinin çoğunu öğretmenin karşılamasını istemektedir. Başka bir
deyişle veliler öğretmenlerin kendilerine hesap vermek zorunda olduğu konusunda bir bilince sahiptirler.
Öğretmenlere yöneltilen sorular karşılığında elde edilen yanıtlar göstermektedir ki öğretmenler veli ve öğrenci
beklentilerini dikkate almakta ve onlara karşı sorumlu/hesap verebilir olduklarını kabul etmektedirler. Aslında
okullarda yasal bir hesap verebilirlik sistemi uygulanmamasına rağmen öğretmenlerin öğrenci ve veli
beklentilerine değer verici bir tutum içinde olmaları eğitimini ve okulların gelişimi açısından ümit verici bir
durumdur.
Öğretmenler veliler ve dış çevrenin okulda oynadıkları rolü olumsuz olarak değerlendirmişlerdir. Bu
göstermektedir ki öğretmenler velilerden gelen olumsuz hatta kendi deyimleri ile tehditkâr davranışlar ile yüz
yüze kalabilmektedirler. Bu durum öğretmenlerin iş güvenliğini sorgulamamıza sebep olmaktadır.
Sonuç olarak denilebilir ki, çalışmanın uygulandığı okuldaki mevcut olan hesap verebilirlik sistemi veli, öğrenci
ve okul yöneticisinin öğretmenden beklediği yüksek beklentiler, öğretmenin bu beklentilerin farkında oluşu ve
bu beklentilere karşı taşıdığı sorumluluk ve özellikle veli ve öğrenciye karşı hissettiği hesap verme bilincinin
karşılıklı etkileşiminden gelişmektedir.
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REPRESENTATION OF FRACTIONS IN THE MATHEMATICS TEXTBOOKS: A
COMPARATIVE LOOK AT KOSOVAR, ALBANIAN AND MACEDONIAN TEXTBOOKS
Eda Vula1, Fitore Podvorica2
Abstract

This study analyzed the presentation of fractions in mathematics textbooks designed for the fifth-grade in Kosova, Albania and
Macedonia. The study analyzed the physical characteristics of the selected textbooks, weights of curriculum, the fraction’s
presentation and the nature of the problems on fractions. The similarities and especially the differences in the three math
textbooks were explored. Findings showed that Kosovar and Albanian mathematics textbooks covered more topics on fractions
then the Macedonian textbook. It was found that the Kosovar textbook focuses more on fractions’ presentation based on
operator construction, while the Albanian and Macedonian textbooks used all interrelated fractions’ constructs such as: partwhole, ratio, operator, quotient, and measures. From the analysis of the textbook problems, the percentage of problems
classified in terms of purely mathematics was higher in all textbooks. In the three textbooks it was observed that problems
requiring numerical answers or numerical expressions were higher than the ones requiring the explanation or solution process.
Keywords: Fraction, Curriculum, Subconstruct, Mathematics textbook, problems

1.

INTRODUCTION

Students’ performance in a particular countries can be influenced by various factors such as students’ culture,
language, school structure, textbooks and teaching culture (Cheng &Wang, 2012). Textbooks, as a major source in
support of teaching and learning in many countries, received increased attention in the research community all over
the world. Scholar textbooks play an important role in guiding teachers in lesson planning and present them to their
classes (Mullis, et al. 1997, Alajmi, 2012). They influence what teachers teach, how they teach, and how they
measure the learning outcomes (Alajmi, 2012; Ozer and Sezer, 2014). Textbooks help teachers with their workloads,
as it provides ready and sensible structures for lessons and enough exercises for pupils (Pehkonen, 2004).
Furthermore, textbooks are important indicators of the students’ opportunities to reflect the intended curriculum for
schools (Erbas at al, 2012), therefore textbooks, a pedagogical tool, are an instrument for learning as well as an
object of learning. They address both the students and the teachers (Erbas at al, 2012). During the last decade,
Kosovo, Albania and Macedonia have faced many reform efforts in a pursuit of adaptation to the EU standards and
norms and their curricula and textbooks. Unfortunately, no research has been done to find similarities or differences
of the textbooks used in these countries in comparison with those of the region or beyond. Unlike many studies that
have compared the curricula and textbooks of different nations, the target in this study are the textbooks from the
three above mentioned countries which are intended for Albanian students. The analysis of mathematics' textbooks
their examination of similarities and differences addresses the best practices in presenting the basic concepts of
mathematics which will contribute to the continuous improvements of curricular resources of these countries
2.

BACKGROUND AND RESEARCH QUESTIONS

Fractions have traditionally been one of the most problematic areas, one of the most serious obstacles and a
considerable challenge for students in primary schools, and sometimes lasting up to the middle grades (Behr et
al.,1993; Charalambous & Pita-Panza, 2007, Van de Walle, 2007). As a result, many authors have identified and
discussed different models and constructs of fractions. According to Behr et al. (1993), the difficulties the students
have in understanding fractions is due to the fact that the symbolic representation of fractions involves two numbers,
even though a fraction represent a single quantity. The misconceptions that students have about fractions, both in
terms of fractions as numbers and how to operate with them relates particularly to the way fractions are represented
and taught (Barmby at al 2009). Many researchers identified several factors, such as the development of fraction
concept, fraction instructions or textbooks, which contribute to the students’ difficulties in learning fractions.
Teachers can improve students’ fraction learning by placing more emphasis on examining and improving the design
1
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of their instruction (Brown & Quinn, 2007; Osana & Pitsolantis, 2013). Keijzer and Terwel (2004) analyzed how
low-achieving students learn fractions in the context of Realistic Mathematics Education. Reimer and Moyer (2005)
found that the virtual manipulation in the class helped students learn more about fractions. Various theoretical
models have also been proposed for understanding fractions in the elementary school (Behr et al, 1993;
Charalambos and Pitta-Pantazi, 2007; Nicolaou & Pitta-Pantazi, 2011). Thus, researchers have used different
approaches to answer the important questions on how mathematics textbooks in different countries structure
learning opportunities for their students. They have expressed contrasting views with respect to the presentation of
the content and the textbook expectations (Son, 2005; Li, 2000; Charalambous et al, 2010). Despite the wide
research on fraction representation worldwide, so far the representation of fractions via mathematical textbooks used
in primary schools of the Albanian speaking communities in Kosova, Albania and Macedonia have not been
analyzed. Therefore, the purpose of this study is to examine the mathematics textbooks used in primary schools in
Kosova, Albania and Macedonia in regards to elements of physical characteristics of the texts and the content
presentation on fractions’ topics.
The main research questions are:
1.
2.

What are the physical characteristics of fifth-grade mathematics textbooks in Kosovo, Albania and
Macedonia and how are fractions introduced in these textbooks?
How are problems on fractions presented in these textbooks?

3.

METHODS

3.1. Textbook Sampling
Kosova has a state curriculum and for the Albanian students only one textbook series is available, and it is published
and distributed at no cost to students by the Ministry of Education, Science and Technology (MEST). Thus, all
public and non-public primary schools use the same mathematics textbook series. Albania also has a national
curriculum, but any of the fifteen commercial series of textbooks approved by Ministry of Education in Albania
(MAS). Teachers together with the school parents' council analyze each of the series of books and choose the
textbooks to be used during the school year. For this study we randomly selected one textbook, Matematika 5,
published by Albas (2008). In Macedonia the mathematics curriculum is common to all the nationalities living in the
country, and the publisher is the Ministry of Education of the Republic of Macedonia. For the purpose of this study,
we used the Albanian version of the Matematika 5, originally translated from the Macedonian language. Focusing
on the fraction content, this study examined each textbook in detail, with respect to three aspects: presentation of
fractions, the organization and presentation of the structure of the lessons, and the mathematics problems provided
for students' practice. In this study, we have only analyzed the main textbooks and not the student workbooks or
other materials.

3.2. Data Analysis and Procedures
The framework of our analyses was developed in three stages. First we analyzed the textbooks’ physical
characteristics, such as page size, number of pages and topics related to fractions. The table of content in each
textbook was examined to determine how the lessons are introduced and which topics on fractions are covered.
Secondly, the presentation of the fraction meaning was examined in three different textbooks. From each textbook,
we read each lesson relevant to fractions carefully analyzing the meaning of tasks (Cheng & Wang 2012). The
meaning of tasks here indicated a meaning of a specific task, a definition, a picture, a question, an example, an
exercise or a problem that serves as a particular purpose in the lessons. The fraction meaning presentation based on
the model of the five subconstructs of fractions: the part-whole, the ratio, the operator, the quotient and the measure
(Behr et al, 1993; Charallambous and Pitta-Pantazi, 2007). The structure of the lessons was analyzed as well. Two
specific topics were chosen from each textbook for in depth analysis, one for fraction introduced and the other for
addition of fractions (Alajmi, 2011). For the third stage, according to Li’s (2000) framework, textbook problems
provided for students were used for analyses. Textbook problems selected from each textbook were those exercises
or questions that did not have solutions or answers. Each problem was coded using four categories:
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1.
2.
3.

Mathematical features: Single procedure (S) and Multiple Procedure (M);
Contextual features: Purely mathematical context in numerical or word form (PM) and Illustrative context
or story (IS);
Performance requirements:
3.1. Response type: no explanation or solution process required (numerical answer or numerical expression
only) (NES) and explanation or solution process required (ES)
3.2. Cognitive requirement: conceptual understanding (CU); Procedurals practice (PP); Problem solving
(PS) and Special requirements (SR).

Researchers coded all problems independently, and the results were compared. he problems that were coded
differently were discussed and coded again for compatibility.

4.

RESULTS

4.1. Physical Characteristics
Textbooks of the three countries have significant differences in terms of physical features. They vary in material
quality, construction and visual appearance. Kosovo textbook differs from the others by size (28.5 x 20.5 x 1 cm) as
well as by volume of pages (total 178). From 178 total pages 171 pages cover lesson contents from which 20
pages are with lessons of fractions (11.69%). The textbook from Macedonia is containes total of 164 pages, of which
152 are covered with lessons, and only 7 pages (4.6%) cover the lessons of fractions.. The dimensions of the
Macedonian textbook is 27.4 x 20 x 0.7 cm, making it the smallest of the three. The Albanian textbook has the
lowest number of pages, whith dimension (27.5 x 20.5 x 0.6 cm) ranked second. This text has a total of 136 pages,
of which 17 pages (13.7%) are fractions lessons.

4.2. Fractions Presentation and the Structure of Lessons
After identifying the specific tasks based on the model of the five subconstructs of fractions: the part-whole, the
ratio, the operator, the quotient and the measure subconstruct (Behr et al, 1993; Charallambous& Pitta Pantazi,
2007) we found that 87% of the tasks in the Kosovar textbook are represented by the operator subconstruct.
Moreover, M in the textbooks from Albania and Macedonia, the bulk of the tasks of 33.3% and 51.5%, respectively,
were presented with the same subconstruct (Table 2). With 9.72%, 28.9% and 36.3% respectively, was seen for the
part-whole subconstruct in the three textbooks, from which the second in a row dominates the largest percentage.
While the quotient subconstract and ratio subconstruct was not found at all in the Kosovar textbook, in the Albanian
and Macedonian textbooks these subconstractions were used for fractions’ presentation, but they had smaller
percentages compared with other subconstructs (Tab 1).
Table 1.The fraction meaning presentation based on the model of the five subconstructs
Kosova’sTextbook
Albanian Textbook
Macedonian Textbook
Part-whole

N#

% of tasks

N#

% of tasks

N#

% of tasks

7

9.72

13

28.9

12

36.36

Ratio

0

0

3

6.7

1

3.03

Operator

63

87.5

15

33.3

17

51.51

Quotient

0

0

5

11.1

1

3.03

Measure

2

2.78

9

20

2

6.06

Total

72

100

45

100

33

100

To analyze the structure and organization of the teaching units, two units were selected from each textbook and
analyzed in depth. The first selected lesson deals with replication for fractions and their presentations, whereas the
second unit is about fraction addition with the similar denominator, covered with the same tittle in all three
textbooks.
In figure 1, the first units on fractions are presented, figures taken from the textbooks of Kosova, Albania and
Macedonia, respectively. The Kosovar textbook starts with the recalling of the fractions’ notions: denominator,
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numerator and fractional line. We can see the area model example divided into 9 parts, which is clarified with a text.
In this textbook, the fractions are defined as a quotient a/ b, that for the children represent an abstract definition
(Fig.1).
The textbook from Albania also addresses students with definitions and issues supposing what they already know. In
the textbook from Albania, first the definition of fractions concept was given followed with an illustration.
Differently, in the textbook from Macedonia, the introduction of the first unit on fractions began with a real word
problem and with a question for students to think about different answers depending on the mode of separation of
the whole, followed by an example on how to read fractions.

Figure. 1. First fraction units in the textbooks from Kosova, Albania and Macedonia, respectively.

The second analyzed unit is about fraction addition with similar denominators. These lessons from the three
countries respectively are presented in in Figure 2.

K

M

A

Figure. 2. Addition of fractions with similar denominators in textbooks from the three countries

The textbook from Kosova begins with a model example, where the numerical rules are given, the word definitions
and a written rule: a/ c + b/ c = a + b/ c. In contrast, the Albanian textbook accompanies its introduction with an
example problem described by words and illustrated with a picture from everyday life. Even though, the illustration
seems to be more attractive for students, the example is more about equivalent fractions. It explains that 1/2 is equal
to 2/4, which is very important to know for the addition of fractions with dissimilar denominators. Furthermore, in
the Macedonian textbook, the similar denominator fraction addition starts with a practical example, and then
different examples are given for modeling the fraction addition. At the end the written rule for similar denominator
addition is given.
Similar to the Kosovar text, the Macedonian textbook also uses 2 pages to summarize the teaching unit. On the other
hand, the Albanian one uses only one page.
4.3. Classification of Problems
In the Kosovar textbook, the problems are classified as problems with the same content and are focused more on the
conceptual understanding. The nature of problems/tasks in the Kosovar textbook is in a uniform line. In 91.17%
cases, only a single procedure for solving the problems was used. The Albanian textbook has a higher number of
problems/tasks that require a single solving procedure, while the Macedonian textbook differs with a higher
percentage of multiple solving procedures requirements. We have observed that in the Macedonian textbook, many
of these tasks require different mathematical operations, simultaneously, such as addition, subtraction, division,
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multiplication, comparison, figurative representation and expressed with words.. In the seven of the total pages
covering fractions in the Macedonian textbook, there are 8 (32%) problem solving tasks.
In the context of posed problems, in all three texts, the presentation of the typical pure mathematical tasks (PM)
dominates. It was observed that the illustrative presentation tasks in these texts present the lowest percentage. In the
unit introduction of each textbook we encounter images from the everyday life. Furthermore,, the introduction
contains the explanations and definitions as seen in the Figure 2. The others parts of the textbooks are presented by
the numerical tasks that require numerical solutions or filling with text. Analysis shows that numerical answers or
numerical expression were the most required, especially in the Kosovar textbook (89.58%) and the cognitive
requirement in the textbooks’ problems was mainly conceptual understanding (CU). It’s shown in the Table 3 that in
all three textbooks, there are no problems which require special requirements (SP).
Table 3.Percentages of Textbook Problems Classified According Li’s Framework (Li, 2010)
Mathematical features
Contextual features
Performance requirements
S

M

PM

IS

Response type
NES

ES

Cognitive requirement
CU

PP

PS

SR

N#

31

3

37

18

43

5

35

15

1

-

%

91.17

8.82

67.27

37.72

89.58

10.41

68.62

29.41

1.96

-

N#

17

6

25

11

29

6

23

2

8

-

%

73.91

26.08

69.44

30.55

82.85

17.14

69.69

6.06

24.24

-

Kosova
Albania

N#

6

15

19

14

27

7

17

-

8

-

%

28.57

71.42

57.57

42.42

79.41

20.57

68

-

32

-

Macedonia

5.

DISCUSSION AND CONCLUSION

In this study, fifth grade mathematical textbooks from three different countries are analyzed. The textbooks are
dedicated only to Albanian language learning students of Kosovo, Albania and Macedonia. The analysis of the
textbooks highlighted the physical differences of the texts, the fraction presentation, the organization and structure
of fraction lectures, and the nature of the presented problems in the respective textbooks. The difference we found
results due to the different curricula’s. While the Albanian and Kosovar texts contain 11 lessons for fractions and 14
lessons for fractions respectively, the Macedonian textbook has only 7 pages (3 lessons ) dedicated to fractions. The
low fractions content coverage can have a negative effect in the student’s abilities to use fractions in the future.
According to Brown & Quinn (2007) students should spent the majority of the time learning fractions before the 6th
grade if we want to devote them to the developing of a conceptual understanding of fraction relationships. So,
fractions should cover more content space in curricula and textbooks, respectively.
As for the presentation of the fractions, the operator subconstruction reflecting a function that transforms line
segments, figures or numbers (Charallambous & Pitta-Pantazi, 2007), was the most used subconstruction by the
three textbooks. A particular extended use is seen in the Kosovar textbook, where there is a higher percentage
compared with the other subconstructions. This could be because in this text there is a lack of modeling the ratio and
the quotient subconstracts for fraction presentations. In the Albanian and the Macedonian texts, the operator
subconstruct is mostly used, but there the part-whole construct, which refers to a continuous quantity or a set of
discrete objects partitioned into parts of equal size (Behr, at al, 1993) with a low encapsulation for this level, is also
used. This presentation of the fractions by one model in the Kosovar textbook, limits the students in the connection
of the different interpretations of the fractions and the conceptual understanding of the fractions (O’Keeffe &
Donoghue, 2011).
The lessons on the three textbooks focused on definitions and standard algorithmic procedures . In the Kosovar
textbook, unlike the other two textbooks, there are also 'abstract' definitions of fractions and operations with
fractions using letters as variables. Additionally, this text contains a large number of tasks that requires more
memorization by the students. In contrast, the textbooks of Albania and Macedonia begin always with a word
problem and illustrations from everyday life, which is very important to promote student thinking and to 'avoid' the
memorization of facts. All units in the three textbooks are followed by assignments where often there is a lack the
necessary instructions to the student. Thus, the lack of instructions often complicates the student’s independent work
with the textbook, which is a requirement for an effective learning. Analysis of this kinds of textbook questions and
problems that students are expected to complete is an important aspect of textbook analysis (Li, 2000; Alajmi, 2010;
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Ozer and Sezer, 2014). The analysis of the textbooks revealed that in all three countries the percentage of the
problems classified as the pure mathematics was higher. When the problems were analyzed with respect to their
required response type, it was observed that in the three textbooks, problems requiring numerical answers or
numerical expressions were higher than the ones requiring the explanation or solution process. Moreover, with
respect to cognitive requirements, it was found that in all textbooks, conceptual understanding took the lead. The
lack of problems with Special Requirements (SP) found in all the textbooks studied, should have a negative impact
in the students’ thinking. If they have to repeat the procedures and memorize the facts almost in all problems, it will
not help them to be successful learners. It is very important to pay a great attention to the content of the problems
covered in the textbooks, because they have a great impact on developing students' thinking and practical skills, and
also in solving problems in everyday life (Li, 2007).
The analysis of mathematics textbooks clearly explains the similarities and the differences that the three textbooks
have in regards to the presentation of fractions. The different approaches for presenting fractions in the three
countries can be used in the future to integrate key aspects related to the treatment of fractions and problems. Also, a
special attention should be paid in connections between concepts of the procedures, which will serve as an important
guide during fraction instructions (Osan, &Pitsolantis, 2013).
Finally, although the conceptual learning in mathematics can be fairly general, when applied in practice it requires
attention to the specifics of each location (Hodkinson, 2005). Kosovo is now piloting a new curriculum based on
competencies (KCF, 2011), so this study will serve when it comes to the introduction of fractions. It is nevertheless
necessary to analyze factors other than textbooks. Moreover, the teachers and the students will finally determine
how textbooks are used and thus show their effects (Li, 2007), therefore it is necessary to study the effect of using
these textbooks from the perspective of teachers and students, too.
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SANAT EĞİTİMİNDE ETKİLİ ÖĞRENMEDE ÖĞRETMEN FAKTÖRÜ
TEACHER FACTOR WİTHİN EFFECTİVE LEARNİNG İN ART EDUCATİON
Hatice KETEN1
Özet
Araştırmanın amacı, sanat eğitiminde etkili öğrenmenin sağlanabilmesi için öğretmen faktörünün ele alınmasıdır.
Araştırmanın kapsamında, sanat eğitiminde etkili öğrenme ve öğretmen etkeni ile ilgili kavramsal boyut incelenmektedir.
Sanat eğitimi içindeki görsel sanatlar eğitimi ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bu araştırmanın yöntemi literatür taramasına
dayanmaktadır. Araştırma, ilköğretim, ortaöğretimdeki görsel sanatlar eğitimindeki öğretmen faktörü ile sınırlıdır. Etkili
öğrenme için öğretme yöntemlerinin uygulanmasında, öğretmenlerin durumu irdelenmektedir. Görsel sanatlar eğitiminde,
öğretmen niteliğinin sanat eğitimi açısından önemi vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Etkili öğrenme, öğretmen, sanat eğitimi
Abstract
The purpose of the study is addressing the role of teachers in order to ensure effective learning in art education. Within
the scope of the study, effective learning in art education, teacher conceptual dimensions related factors are examined. It is
given information about visual arts in art education. This research method is based on the literature. Relevant research and
theoretical framework are discussed. Research, primary and secondary education in visual arts education, teacher factor is
limited. Within this study, the effective learning of visual arts the teacher role located. In addition, the visual arts education,
arts education of teacher factor and the importance of effective learning is emphasized.
Keywords: Effective learning, teacher, art education

GİRİŞ
Çağdaş eğitim içinde etkili öğrenme, her uzmanlık alanı için ve her açıdan yeniden ele alınmaya başlanmıştır.
Eğitimde etkili öğrenme için uygulanan öğrenme ve öğretme yöntemleri, günümüz sanat eğitimi içinde önemli
hale gelmiştir. Eğitim boyutu açısından bu durum birçok faktörü de farklı şekillerde etkilemektedir. Öncelikle
eğitim ve öğretimin iki ana unsuru öğrenci ve öğretmendir. Öğrenmenin kaliteli ve etkili olmasında çeşitli
etkenler üzerinde pek çok araştırma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Eğitim ve öğretim sürecinde de
temel öğe öğretmendir. Şişman (2013)’a göre, öğretmen, sınıfın ve öğrenme sürecinin örgütlenmesinde,
yönetiminde, öğretim ve öğrenmenin gerçekleşmesinde temel belirleyicidir.
Çağın getirdiği kaçınılmaz yenilikler ve değişimler nedeniyle, öğretmenlerinde bu değişimlere uyum sağlaması
beklenir. Ayrıca etkili öğrenmede, öğrencinin fiziksel ve psikolojik özellikleri, bilgi durumu, öğrenmeye açıklığı
da önemlidir. Öğrencilerin bireysel yeteneklerinin ve öğrenme durumlarının farklı özelliklerde olması
kaçınılmazdır. Bireysel farklılıklara sahip, yaratıcı özelliklerini ortaya koyabilen öğrenciler yetiştirmek sanat
eğitiminin hedefleri arasındadır. Öğrencilerin kendi yaratıcılıklarını ortaya çıkartması ve estetik bir beğeni
geliştirmesinde, öğretmenin etkisi ve yol göstericiliği büyük katkı sağlamaktadır.
Damgacı ve Aydın (2013)’e göre, son dönemde eğitim paradigmalarının temel amacı, bireylerin yaş, cinsiyet,
kültür, zekâ, hazırbulunuşluk gibi bireysel özelliklerinin dikkate alınarak eğitim almalarını sağlamaktır. Sanat
eğitiminde etkili öğrenme için değişik öğretme yöntemlerini ve materyallerini, öğrenci odaklı uygulama
gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. İşler (2004)’e göre, bu bağlamda öğrencilerin problem çözme
becerilerine olan ilgilerini artırmayı ve daha işlevsel hale getirmeyi hedefleyen eğitimciler ile disiplinlerarası –
tematik yaklaşıma olan ilgi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu yeni yaklaşımda seçilen temalar gerek
öğretmen gerekse öğrenciyi kendilerini çevreleyen dünyaya yeni ve farklı yollardan bakmaya teşvik etmektedir.
Öğrenme ve öğretmeye ilişkin yeni değerler öğrenmenin öğrenci merkezli olarak yeniden düzenlenmesini
öngörmektedir (Özden,2008:67). Bunun yanında eğitim, süreç-yöntem-materyal-sınıf ortamı gibi pek çok öğeyi
de barındırmaktadır. Bütün bu unsurların birbiriyle uyumlu ve paralel hareket etmesi, hedeflenen etkili öğrenme
için eğitim sürecini de olumlu yönde etkileyecektir. Eğitimde olumlu değişimlerle beraber yaşanılan olumsuz
deneyimler ve görüşler, eğitim üzerine daha çok düşünmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Burada Kurbanov
(2010)’un aktarımıyla Dr. İhsan Turgut’un düşüncelerine yer vermek uygun olacaktır.
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Okullarımızın cazip olmaması ile ilgili böyle bir endişeyi vaktiyle ünlü
filozof, pedagog, sanat felsefesi üzerine değerli bir kitabın (Turgut, 1993a)
yazarı Prof. Dr. İhsan Turgut da ifade etmiştir. İhsan bey “Yedi yıl resim,
müzik okudum, bende bir güzel sanatlar zevki uyanmadı. Resim yapmıyorum,
bir alet çalmıyorum. Yedi yıl beden eğitimi gördüm. Spor yapma zevkini
alamadım. Bir oyun ya da yüzme öğrenemedim. Hâlâ yüzemiyorum. Gelişmiş
ülkelerin okullarında, özellikle ilk ve ortaokullarda en önemli dersler resim,
müzik ve spordur. Bunlar bizim okullarda ders bile sayılmaz. Veliler o
derslerle hiç ilgilenmezler. Bu dersler Anadolu liseleri sınavlarında
çıkmıyor…” şeklinde itiraf ediyor.
Eğitim ve öğretim hayatı boyunca alınan derslerin yaşamla ilişkisi, katkısı ve yansıması üzerinde düşünülmesi
gereken konulardan biridir. Öğretmenlerimizin fedakar, işini gönülden seven, yaptığı işin ciddiyetinin farkında
olan ve yaşamla bağ kurabilen bir davranış sergilemesi beklenmektedir. Çağın getirdiği bilgi yoğunluğu ve
yaşamsal sıkıntılar, toplumsal değişimler öğretmen ve öğrencinin uyum içinde eğitim öğretim sürecine devam
etmesini zaman zaman engellemektedir. Öğretmenin içinde bulunduğu çalışma koşulları, maddi ve manevi
yeterlilik, eğitim ve öğretim materyal donanımı, çağdaş gelişmelere ve teknolojiye olan hakimiyeti, öğretmenin
etkili öğrenme imkanı sunmasında önemli faktörlerdir. Bölükoğlu (2002)’na göre, geleceğin insanlarını
yetiştirme görevindeki, eğitim-öğretim sistemimizin de çağın gereği olarak kendini sürekli yenileme ve
değişimin gereklerini yerine getirme sürecinde olması gerekmektedir. Yılmaz( 2007)’a göre, çağdaş eğitim
sisteminin hedefi, değişime açık, yaratıcı nitelikli, bilgiyi üreten ve kullanan bireyler yetiştirmektir. Bu hedefe
ulaşmanın yolu ise nitelikli öğretmen yetiştirmekten geçer. Nitelikli öğretmen, gelişen bilim ve teknolojiyle
doğru orantılı olarak daima kendini yenileyen, geliştiren bir kişiliğe sahiptir. Çağın birçok şeyi değiştirmesi,
öğrenci profilini de etkilemektedir. Günümüzde öğrenciler, daha çok bilgisayar ve teknolojinin onlara sunduğu
imkanlar ile iç içedir. Öğrencilerin teknolojik gelişmelere yakından takip etme özellikleri ve becerileri sanat
eğitimi derslerinde faydalanılması gereken bir yöndür. Öğretmenin bu boyutu değerlendirmesi gerekir.
Özellikle sanat alanlarının, çağın değişim ve yeniliklerini kapsaması, sanat eğitimcileri açısından olumlu
görebileceğimiz bir durumdur.
Acat ve Özabacı(2005)’ya göre, çağdaş eğitim anlayışında eğitimin merkezini artık öğretmen ya da dersler
değil, öğrenci almaktadır. Öğrenciyi değerli ve önemli gören bu eğitim anlayışı, onu duygu, düşünce ve
değerleri ile bir bütün olarak görmekte ve onun tüm bu yönleri ile gelişim sağlamasını amaçlamaktadır.
Öğretimde ilgi, öğrencinin öğrenim yaşantılarına odaklanmıştır. Öğretmen ise, öğrencisinin her türlü gelişim
sorunu ile ilgilenme ve öğretim etkinliklerini onun ilgi ve ihtiyaçlarına uyarlama sorumluluğunu duymaktadır.
Çağın sürekli değişen ve gelişen koşullarına mesleğinin gerekleri içinde ayak uydurmak her meslek gurubu için
önemliyken, öğretmenler için bir zorunluluk olmuştur. Ülkenin gelişmesi için gereken insan kaynağı, ancak
çağdaş bilgiye ulaşıp, yeni teknolojiler üretebildiği oranda yeni çağda etkin olabilecektir. Bunda da eğitim
teknolojisindeki yeni yaklaşımların uygulanma düzeyi ile kullanımındaki başarının rolü büyüktür (
Bölükoğlu:2002, 251). Balay(2004)’a göre, küreselleşme ve bilgi toplumunun dinamik ve halen devam eden
oluşumlar olduğu dikkate alındığında eğitim, eğitimli insan, öğrenme, okul, okul yöneticisi, öğretmen ve
öğrenci gibi kavramların yeniden tartışılması gerekmektedir.
Eğitimin temel amacı, her insanın içinde taşıdığı gizli hazineyi açığa çıkarmak olmuştur; eleştiri gücünü,
imgelemi, estetik yetiyi, iletişim yeteneğini… Kısaca, her bir bireyi hayatı boyunca öğrenmeye eğilimli ve
istekli olacak ve bunu başarabilecek biçimde donatmak bir gereklilik olmuştur. Ve eğitimin bunu
gerçekleştirebilmesi için dört temel öğrenme çevresinde yeniden yapılandırılması gerektiğini düşünüyorum;
bilmeyi öğrenmek ya da öğrenmeyi öğrenmek, yapmayı öğrenmek, birlikte yaşamayı öğrenmek ve en önemlisi
de olmayı öğrenmek (Büyükdüvenci:2009,255). Ortega’ya göre, bireye odaklı başlayan ve toplumu hedefleyen
eğitimde üç unsur vardır. Bunlar, öğretilmesi gereken bilgi, öğreten kişi, yani öğretmen ve öğrenen kişi ya da
öğrenci (Cihan:2009,260). Bu yaklaşımdan yola çıkarak sanat eğitiminin birey üzerinde yaratıcı ve bilimsel
düşünen, çevresindeki gelişmelerden haberdar olan, estetik bir görüş kazandırması bu derslerin önemini ortaya
koymaktadır.
AMAÇ
Sanat eğitiminde etkili öğrenmenin sağlanmasında öğretmen faktörünün incelenmesidir. Çağdaş eğitimde
öğrenci merkezli bir anlayışının yanında, nitelikli ve kendini yenileyen bir sanat eğitimcisinin etkili öğrenme
ortamında ki önemini vurgulamaktır.
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YÖNTEM
Bu araştırma betimsel bir çalışma olup literatür taramasına dayanmaktadır. İlköğretim ve ortaöğretim
okullarındaki görsel sanatlar dersi, resim dersleri ve bu derslerde yer alan öğretmenler ile sınırlıdır.
ÖĞRETMEN
Öğretmenlik mesleği Milli Eğitim Kanunu’nun 1739 sayılı 43.maddesindeki tanımında, Devletin eğitim,
öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu
görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler,
şeklindedir. Farklı farklı tanımlarla öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri vurgulanmaktadır. Üstüner (2006)’e
göre öğretmenlik, bireylerin öğrenmelerinin belli bir amaç doğrultusunda başlatılması, yönlendirilmesi,
kolaylaştırılması ve gerçekleştirilmesi sürecine ilişkin etkinlikleri kapsayan mesleğin adıdır. Bu etkinlikleri
yapan kişi de öğretmendir. Şen ve Erişen (2002)’e göre, öğrenciler, etkili öğretmen tanımını yaparken,
öğretmenlerin genel öğretim yeterliliklerine de büyük değer vermektedirler. Çeşitli öğretim stratejilerini
uygulamayı ve bunları yaparken de iletişimi iyi kullanmayı etkili öğretmen davranışları içerisinde
değerlendirmektedirler. Büyükdüvenci (2009)’ye göre, okulun, öğretmenin geleneksel işlevi yeni anlamlar
kazanmıştır; öğrenme arzusu, isteği, zevki aşılamak, nasıl öğrenileceğini öğrenme becerilerini geliştirmek,
entelektüel merak uyandırmak. Çelikten, Şanal ve Yeni (2005), başka bir açıdan bakarak öğretmenliği, insan
mimarı, insanın kişiliğini biçimlendiren bir sanatkar olarak tanımlamaktadırlar. Öğretmenlik mesleği, eğitim
sektörü ile ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık
bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve mesleki formasyon gerektiren, profesyonel statüde bir uğraşı
alanıdır (Erden: 1998,27). Son yıllarda öğretmen yetiştirme ile ilgili yapılan çalışmalarda, öğretmen adaylarının
kültüre duyarlı bir anlayış geliştirmeleri ve öğrenme öğretme ortamının öğrencilerin maksimum düzeyde fayda
sağlaması için bireysel farklılıklara sebep olan kültürel farklılıkların öğretmen adaylarına kazandırılmasının
önemi vurgulanmaktadır. Öğretmen yetiştirme programlarında öğretmen adaylarının kültüre duyarlı olarak
yetiştirilmeleri Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde öncelikli konular arasında yer almaktadır (Çoban, Karaman ve
Doğan:2010,127) . Çünkü öğretmen adayları göreve başladıklarında, çok farklı kültür, bireysel özellikler,
farklılıklar ve eğitim ve öğretim açısından değişik hazırbulunuşlukta öğrenciler ile karşı karşıya kalmaları doğal
bir süreçtir. Her yönden iyi yetişmiş bir öğretmen eğitim her kademesinde başarılı, etkili bir öğretme yöntemini
seçme beceri ve pratikliğine sahip olacaktır. Seferoğlu (2004)’na göre, mesleki açıdan iyi yetişen öğretmenler
öğrencileri için olumlu öğrenme koşulları sağlayabilir. Ancak öğretmenler sürekli olarak farklı öğrenci
gruplarıyla birlikte olmaktadırlar. Bu farklılıklar; farklı yaş grupları, farklı düzeyler, farklı konu alanları ve
farklı sosyo-ekonomik yapı şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Bu durumlar, öğretmenlerin farklı yaklaşım,
yöntem ve teknikleri kullanmalarını gerekli kılmaktadır. Şen ve Erişen (2002)’in de belirttiği şekilde, yapılan
araştırmaların hemen hepsi, öğretmen etkililiğinin öğrenci başarısı ve tatmini ile yakından ilişkili olduğunu
göstermektedir. Meslekler kendi gereksinimlerini ve olması gereken şartları doğası gereği oluşturur. İyi bir
öğretmenden beklentilerde öğretmeni çevreleyen elemanlardan gelen taleplerdir. Hangi eğitim aşamasında
olursa olsun öğretmenlik mesleği için beklenen özellikler olacaktır.
İyi bir öğretmende bulunması gereken özellikler arasında, yaratıcı kişiliğe sahip olma, araştırmacı, özgüvenli,
objektif olma, değişim ve yeniliklere açık olma, öğrencinin bireysel farklılık ve yeteneklerini bilme, çevresi ile
uyum sağlayabilme, çağın getirdiği yeniliklere çabuk uyum sağlayabilme, eğitim sürecinde doğru ve hızlı karar
verme özelliğine sahip olabilme, sınıf içinde öğrencilerin öğrenme ortamı için gerekli tedbirleri alabilme gibi
özellikler sayılabilir. Acat ve Özabacı (2005)’nın yaptığı bir araştırmada ise; öğrencilere göre ideal öğretmende
mutlaka bulunmasını gereken en önemli on özellik; “Bilgilendirici, Mesleğini Seven, Dile Hakim, İşini Seven,
Güvenilir, Bilgili, İletişim Kurabilen, Demokratik, Dürüst, Tarafsız” özellikleri olmuştur. Genel olarak bir
öğretmenden beklenen ortak özellikleri, alanına hakim olma, mesleğini sevme, kendini geliştirebilme, bireysel
farklılıklara önem verme ve iyi iletişim kurabilme şeklinde de sayabiliriz. Çelikten ve diğerleri (2005)’ne göre,
eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılan teknolojik araç gereçler ne kadar yeni olursa olsun bunları kullanacak
öğretmenleri alanlarında iyi yetişmemişse yapılan öğretim etkinliklerinden istenilen verim alınamayacaktır.
Onun içindir ki öğretmen teknolojik araç ve uygulamalar konusunda bir şekilde kendisini çağın gereklerine
uygun olarak yetiştirmek zorundadır. Öğretmenlerimizin bu yönde donanımlarını geliştirmeleri doğru bir adım
olacaktır.
SANAT EĞİTİMİ VE ETKİLİ ÖĞRENME
20.yüzyılın başından bu yana sanat eğitimi kavramı, kaplamsal ve genel anlamda, sanatların tüm alanlarını ve
biçimlerini içine alan, okul içi ve okul dışı yaratıcı sanatsal eğitimi tanımlamaktadır. Dar anlamda ise okullarda
sınıflardaki ve ilgili bölümlerdeki bu alana ilişkin olarak verilen dersleri tanımlar (San.2003,17). Milli eğitimin
görsel sanatlar dersi programında hedeflenen amaçları, bireyin tüm eğitim yaşamı boyunca önemini
korumaktadır. Bu amaçlar içinde düşünme becerisi ve karar verme yetisine sahip, estetik algısına sahip, yaratıcı,
üretken, sanat eserlerine, sanatçıya ve kültürel, tarihi zenginliklerin değerini bilen bireyler yetiştirmek yer
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almaktadır. Ayrıca çağın getirdiği yenilikleri takip edebilen, yaşantısına dahil edebilen, eleştirel düşünme
becerisine sahip, farklı alanlarla ortak noktalar kurabilme ve faydalanabilme becerisine sahip bireyler
yetiştirmektir. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2013) ilkokul ve ortaokul görsel
sanatlar dersi öğretim programının genel amaçlarını aşağıdaki gibi belirtmiştir.
Görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine sahip,
Görsel sanatlar alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip,
Görsel sanatlar ile ilgili tartışmalara etkin olarak katılan ve bu tartışmaları değerlendiren,
Görsel sanatların doğası ve kökenini inceleyen, değerini sorgulayan,
Güncel kültür-sanat nesnelerini bilinçli olarak izleyen,
Görsel sanatlara ait kültürel mirasın değerini anlayan ve onları koruyan,
Görsel sanat çalışmalarında bilgi, malzeme, beceri, teknik ile teknolojiyi etkin ve güvenli bir şekilde
kullanarak düşüncelerini ifade eden,
h) Görsel sanatları diğer disiplinlerle ilişkilendiren,
i) Sanat alanında etik davranış gösteren,
j) Sanat alanıyla ilgili meslekleri tanıyan,
k) Çevresini inceleyen, ondan esinlenen ve onu gelecek nesillere aktaran,
l) Görsel sanatları öğrenmeye ve uygulamaya istekli bireyler yetiştirmektir.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Program üç temel öğrenme alanı görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik
üzerine odaklanmıştır. Yukarıda verilen hedefler ve temel özellikler, sanat eğitimin günümüzde daha çağcıl ve
modern bir yapıda yapılması ile sağlanabilecektir.
Öğrenmenin içeriğinde bilgi edinmek, istenen davranış değişikliğini yaşantıya kazandırmak gibi kavramlar
vardır. Etkili öğrenmede, öğrenilen bilginin yaşantıya kazandırılması amacı daha da önem kazanmaktadır.
Öğrenme ile ilgili farklı görüşler ve tanımlar vardır. Özden (2008), öğrenmenin dinamik bir süreç olduğu
belirtmektedir. Öğrenmenin devamlılığı ve kalıcılığı için yaşantıda davranışa dönüşmesi gereklidir. Sanat
eğitiminde bu durumun daha kolay ve kalıcı olması mümkündür. Öğrenmek bilmekten farklıdır. Bildiğini
sürekli olarak uygulayıp davranış haline getiremeyen insanın gerçek anlamda öğrenmesinden söz edilemez
(Çomak, 2003:25).
Öğretmenlerin, farkına vararak, keşfederek, yaşamla ve diğer alanlarla bağ kurarak öğrenme ortamlarını
öğrenciye sağlaması, hem kalıcı hem de etkili öğrenmenin açısından önemli olacaktır. Bu noktada eğitimcilerin
çabasının yanında öğrencinin de ilgili ve öğrenmeye açık bir durumda olması gerekir. İşte bu aşamada
öğrencilerin içinde bulundukları durumun her açıdan iyi gözlenmesi ve ona uygun öğretme modellerinin
seçilmesi verimli sonuçlara ulaşmak için doğru yaklaşımlardır.
Eğitim ve öğretim sürecinde çok çeşitli araç, gereçler ve teknik donanım, öğretme yöntemleri ve teknikleri, sınıf
ve atölye ortamı gibi öğrenmeyi etkileyen farklı değişkenler vardır. Öğretmenin de eğitim ve öğretime dayalı
imkanları tanıması ve kullanması doğal olarak beklenmektedir. Bir okulun eğitimi, ne denli iyi olursa olsun,
çevresel etkiler öğrenci başarısını bireysel olarak olumsuz yönde etkileyebilir. Yoksulluk, aile ortamının
elverişsizliği, ailedeki değerler ile okulun öğrettiği değerlerin çatışması, gibi bir takım etkenler sıralanabilir
(Erbay:2004,49). Sanat öğretimi yöntemi öğretmen öğrenci birlikteliği içinde yürütülen düşünsel, duygusal,
görsel ve bedensel katılımın yer aldığı bir etkinlikler sürecidir. Bu etkinlikler sürecinde çocuğun sanatla ilgili
bilgi ve kavramları bir bütün içerisinde algılaması beklenir. Sanatta öğrenme oldukça karmaşık ve zaman
isteyen bir süreçtir. Böyle bir öğrenme süreci doğru ve düşünülerek hazırlanmış programlar gerektirir (
Özel:2004, 53) . Sanat eğitimi yapılacak derslik ve ya atölyelerin fiziksel uygunluğu, öğretmen ve öğrencinin
motivasyonunu etkilemektedir. Yani eğitim sistemi içindeki var olan her şey öğretmen ve öğrenciyi de olumlu
veya olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Günümüzdeki öğrenci merkezli yaklaşımların değer kazanmasına
paralel olarak sanat eğitiminde var olan bir durumdur. Sanat ve sanat uygulamaları başlı başına bireysel bir
yaklaşım gerektirir. Bu nedenle özgün, bireysel uygulamalar ile çağın getirdiği öğrenci merkezli eğitim
gelişmelerine açıktır. Öğrenci merkezli eğitim ve öğretimin programlarda etkin hale getirilmesi, karşılıklı
öğretmen ve öğrenciyi daha aktif hale getirmektedir. Eğitim veren kişiler ile eğitim alan kişilerin bilgi, tecrübe,
davranış, cinsiyet, yaş gibi belirleyici bireysel farklılıkları, bazı kalıtsal özelliklerin etkileri de göz önünde
tutularak sanat eğitimi gerçekleştirilir. Bir eğitim programının başarı ile yürütüldüğünün göstergesi, öğrencilerin
öğrenmedeki başarılarının derecesi ile eğitmenin öğretmedeki başarısıdır (Erbay:2004,48).
Görsel sanatlar eğitiminde etkili bir öğrenme için çok çeşitli yöntemlerin kullanma olanağının bulunması etkili
öğrenme için bir ayrıcalıktır. Günümüzde sanat eğitimi içinde drama, müzede eğitim, disiplinler arası
yaklaşımlar ve sanat eleştirisi gibi çok çeşitli çağdaş öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. Sanat eğitimi dersleri
veren eğitimciler, ders içerikleri ve uygulamalar açısından çok yönlü ve geniş bir yelpaze içinde yer alırlar.
Sanat eğitimi bireye, araştırıcı, bireysel özelliklerini keşfedici, çağdaş, kültürel değer ve zenginliklerin değerini
kavrayan, araştırmacı, bilimsel düşünebilen, yeniliklere açık ve daha çoğaltabileceğimiz birçok özellik
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kazandırmaktadır. Özsoy (2004) sanat eğitiminin gerekliliğinin bilimsel olarak ortaya konması ve dünyanın
diğer ülkelerinde bu derslere neden ihtiyaç duyulduğu ve önem verildiğinin görsel işitsel kaynaklarla destekli bir
biçimde ilgililere aktarılmasıyla soruna eğilmenin mümkün olduğunu belirtmektedir. San’a (2003) göre, temel
sanat eğitimi süreçlerindeki başlıca öğeler olan gözlem, araştırma, bulma, uygulama, denem, denetleme ve
sonuçlandırma, bilimsel araştırmaların süreçleriyle hemen hemen aynı olmaları bakımında, çocuk ve genci
çağımızın bilim ve teknolojik dünyasına da hazırlar. Sanat eğitiminde, yenilikçi yaklaşımların ve çağdaş eğitimöğretim tekniklerinin kullanılması kaçınılmaz olmaktadır. Sanat eğitiminde öğretme yöntem ve tekniklerini
çoğaltmak, zenginleştirmek, öğretmenlerin deneyimlerini paylaşmak ve aktarmak, teknolojinin getirdiği
imkanları derslere taşıyabilme, öğrenci odaklı ve yaparak- yaşayarak öğrenme ve öğretme modelini kullanma
gibi etkili öğrenmeyi sağlayacak eğitim- öğretim yaklaşımlarını kullanmak önemli olacaktır. Etkili öğrenmenin
sağlanabilmesi için öğretmenin önemi büyüktür.
BULGULAR
Eğitimin içinde insan faktörü en önemli faktördür. Çok geniş ve çeşitli elemanları bulunan, eğitim ve öğretim
sisteminin tüm bileşenleri ile uyumlu olması önemlidir. Öncelikle sanat eğitimi dersi verilen sınıf veya
atölyelerin teknik donanımı ve uygunluğu gözden geçirilmelidir. Sanat atölyesinden yoksun, verimsiz ve teknik
donanımı eksik sınıf ve atölyeler hedeflenen öğrenme ortamları için olumsuz birer etkendirler.
İlkokul, ortaokul ve liselerdeki görsel sanatlar dersini veren öğretmenler için genel olarak önerilecek bazı
noktalar şunlar olabilir. Öğretmenler tarafından her yaş grubunun psikolojik ve fiziksel gelişimlerinin bilinmesi,
buna bağlı olarak eğitim-öğretim programında bunun dikkate alınması önemlidir. Her öğrencinin ayrı bir
yetenek ve yaratıcılığa sahip olduğu bilinciyle, sanat eğitimi derslerinde daha zengin bir öğretim programlarına
yer vermek etkili öğrenmenin sağlanmasında ciddi katkı sağlayacaktır. Öğrenciler çağın hızına çabuk uyum
sağlayan bireylerdir. Bu yüzden öğretmenin, alanı ile ilgili olarak çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerden
haberdar olması ve gerektiği ölçüde kullanılabilmesi gerekmektedir. Sanat eğitimcisinin, bulunduğu çevreyi iyi
gözlemleyip, derslerde bu yerel özellikleri ve değerleri evrensel bir yapıyla sanat eğitimine taşıyabilmesi,
öğrencilerin gözlem yeteneğini ve farkındalığını artırmada katkı sağlayacaktır. Ayrıca, müze ve tarihi yerleri,
kültürel zenginlikleri öğretim programında sıklıkla yer vermek de etkili olacaktır. Müzeler daha sıklıkla
faydalanılması gereken alanlar olmalıdır. Öğrencinin sanata olan ilgisini sağlamada, sanat eğitimcisinin de aktif
olması model olacağından önemli bir durumdur. Etkili öğrenme için, öğrenci görüşlerinin ve beklentilerinin de
dikkate alınması önemlidir. Böylece öğretmen, öğretim programında esneklik ve takviyelerle derslerini daha
etkin hale getirebilir. Aşağıda görsel sanatlar dersi için bir öğretmende genel olarak olduğu veya olması
beklenen özellikler belirtilmiştir.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Yeniliklere açık,
Yaratıcı özelliklere ve estetik bilince sahip,
Bireysel farklılıklara göre sanat eğitimini düzenleyebilme,
Öğrencilerin psikolojik ve fiziksel gelişimlerini göz önünde bulundurabilme,
Öğrencilerdeki kültürel farklılıkları tanıma,
Sanat eğitimindeki gelişmeleri yakından takip edebilme,
Çevresel zenginlik ve kültürel değerleri ders kapsamına alma,
Müzelerden faydalanabilme,
Teknolojik gelişmeleri takip edebilme ve öğretme programlarında uygulayabilme,
Öğrencilerin fikirlerini ve beklentilerini göz önüne alıp değerlendirebilme,
Öğretme programlarında farklı alanlarla bağ kurabilme,
Öğretme modellerinde çeşitlilik gösterebilme ve özgün çalışmalara yer verme,
Kişisel olarak sanat etkinliklerinden haberdar olma,
Bireysel olarak üreten bir sanat eğitimcisi olma
Görsel sanatlar dersi kapsamında kullanılan malzemeleri tanıma ve kullanma,

Öğretmenlerin bu kazanımları elde edebilmesi için, öncelikle sanatın önemli ve değerli olduğu fikri, tüm eğitim
ve öğretim hayatı boyunca kişinin yaşantısında önemli olmalıdır. Kurumlar sanat eğitimi derslerine gereken
ilgiyi vermelidir. Öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri ve yenilemeleri adına çalışmalar artırılmalıdır.
SONUÇ
Küreselleşen bir dünyada, değişimlerden ve gelişmelerden en çok etkilenen eğitim hayatıdır. İnsan faktörünün
ve bu varlığın çağa ayak uydurması eğitim ile paralellik taşımaktadır. Sanat doğası gereği, bahsedilen bu
değişim ve ayak uydurmayı daha kolay sağlayabilecek yapıdadır. Sanat, yapısı bakımından değişken ve
yenilikçi bir özelliğe sahiptir. Sanat eğitiminde de bu özellikten faydalanıp öğrencinin etkili öğrenmesinde
kullanılabilir.
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Görsel sanatlar eğitiminde, güncel öğretim yöntemlerin kullanılması yoluyla etkili öğrenme sağlanabilir.
Öğretmen olgusu eğitim sürecinde farklı yönlerden ele alınabilir. Çünkü öğretmen, eğitim-öğretim sürecinin ana
elemanıdır. Araştırmanın kapsamı içinde, sanat eğitiminde öğrencilerin kalıcı ve etkili öğrenmeyi
sağlayabilmeleri için, öğretmenlerin sahip olması veya kazanması gereken özellikler üzerinde durulmuştur.
Sanat eğitiminde çağın getirdiği yenilikleri ve değişimleri yakından tanımak, uygulamak, etkili öğrenme de
önemli bir durumdur.
Özellikle sanat eğitimi açısından, öğretmenin sahip olması gereken özelliklerden bireysel farklılıklar, kendini
sürekli yenileyebilme, araştırmacı bir yapıya sahip olması beklenmektedir. Çünkü sanatın temelinde yenilikçi,
bireysel ve özgün tutum ve tavır yer almaktadır. Sürekli aynı yöntem ve uygulamalarla dersi sürdürmek
öğrencinin öğrenme isteğini harekete geçirmede zayıf kalacaktır. Sanat eğitiminde öğretmenin, kalıcı
öğrenmeyi sağlayan, ,davranışa ve yaşantıya yansıtmayı hedef alan ders kapsamındaki uygulamaları önemli
olacaktır. Sanat eğitiminde uygulamaya dayalı çalışmalar genel olarak esastır. Bu uygulamaların öğrenci
tarafından zevkle ve istekle yapılması etkili öğrenmeyi sağlayacaktır. Öğrencinin istek ve öğrenme isteği içinde
olmasını sağlayan kişi de öğretmendir. İlkokul ve ortaokul görsel sanatlar dersi öğretim programının genel
amaçlarında belirtilen özellikler öncelikle o dersi veren öğretmen var olması beklenmelidir. ‘Öğrenmenin yaşı
yoktur’ sözünden hareketle, öğretmenlerinde öğrenmeye açık ve istekli olması beklenmektedir.
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TÜRKİYE’DE EĞİTİM POLİTİKALARI ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN
İNCELENMESİ (1990-2012)
AN OVERVIEW OF POSTGRADUATE THESİS WİTHİN THE FIELD OF EDUCATION
POLICIES İN TURKEY (1990-2012)
Güven Özdem1
Özet
Eğitim politikaları, eğitime yüklenen misyon temelinde, belirlenmiş amaçlara ulaşmak için düzenlenmektedir. Bu
nedenle de eğitim yönetiminin ve eğitim örgütlerinin hangi amaçlara yönelik olarak biçimlendirildiği ve işletildiği, bu
amaçların ne ölçüde gerçekleştirilebildiğini belirleyebilmek için eğitim politikalarının çözümlenmesi ve politika araçlarının
değerlendirilmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de eğitim politikaları alanında yapılan lisansüstü tezleri çeşitli
değişkenler açısından inceleyerek, mevcut durumu aydınlatmak ve ileride yapılacak çalışmalara ışık tutmaktır. Araştırma
verileri, nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma
kapsamında Yükseköğretim Kurulu Tez Dokümantasyon Merkezine kayıtlı 116 tez incelenmiştir. Araştırma verilerinin
çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Bu verilerden elde edilen bulgular, frekans ve yüzde olarak ifade edilerek
tablolaştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre eğitim politikaları alanında çalışılan lisansüstü tezlerde en çok Avrupa Birliği
eğitim politikaları, İlköğretim kademesindeki eğitim politikaları uygulamaları ve Atatürk Dönemi eğitim politikaları,
ideoloji-politika, kalkınma-eğitim politikası, planlama-eğitim politikası ilişkisi, karşılaştırmalı eğitim politikası analizi
konuları ise en az çalışılan lisansüstü tez konuları olmuştur
Anahtar Sözcükler: Lisansüstü tezler, eğitim bilimleri, eğitim politikası.
Abstract
Education policies are created in accordance with the missions specified earlier to reach the objectives. Therefore, it
is significant to evaluate the policy tools and understand these policies to be able to clarify to what extent the policies are
successful, how far these objectives are fulfilled and what these objectives are. This study focuses on studying the master
dissertations covering the field education policies in Turkey in terms of various variables and paving the way for future
studies. The method to collect the data is specified as document analysis. The study is designed to cover 116 master
dissertations registered in Council of Higher Education Thesis Center. Descriptive analysis is used to decode the data
collected, be converted into findings, frequency and percentage to form the tables. According to the findings of the study it
turned out to be that the European Union education policies, education policy practices in primary level, and education
policies during the Ataturk era are the most studied topics whereas ideology-policy, revolution-education policy, and
comparative education policies are the least demanded topics to study.
Key Words: Postgraduate thesis, educational sciences, education policy.

Eğitim politikaları, eğitime yüklenen misyon temelinde, önceden belirlenmiş amaçlara ulaşmak için
düzenlenmektedir. Bu nedenle politikaları belirleyen güçler tarafından eğitim örgütlerinin hangi amaçlara
yönelik olarak biçimlendirildiğini ve işletildiğini ortaya koymak, bu amaçların ne ölçüde gerçekleştirilebildiğini
belirleyebilmek için ise eğitim politikalarının çözümlenmesi ve değerlendirilmesi önemlidir. Eğitim politikaları,
sistemin bütünündeki dönüşüme paralel olarak ve siyasal ortamın koşullarına göre, eğitim kurumlarının
kuruluşu, işleyişi, kısa, orta ve uzun dönemdeki amaçları, finansmanı, görevlendirilecek personelin seçimi,
personelin çalışma koşulları, özlük hakları gibi özelliklere ilişkin ilke ve kuralların belirlenmesi amacıyla
formüle edilmiş ve uygulanmıştır (Uluğ, 1985, 85).
Eğitim politikaları, eğitim programı (müfredat), eğitim yönetimi, eğitime ayrılan kaynaklar (eğitim finansmanı),
eğitime ayrılan kaynakların dağıtımı/dağılımı ve devletin yönetim yapısı ile de ilgilidir (Kerr, 1976, 78). Balcı
(2005) ise eğitim politikaları kavramını genelde tüm eğitim sisteminin özelde bir eğitim örgüt ya da kuruluşunun
amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere alınacak kararlara ve yapılacak uygulamalara rehberlik eden ilkeler
bütünü olarak tanımlamıştır. Bununla birlikte eğitim politikaları, devlet kurumlarının, nasıl bir üretim ve sosyal
yaşam tarzı içinde yönetildiklerine bağlı olarak şekillenmektedir (Aydoğanoğlu, 2003, 128). Topses’e göre de
(1982, 61); eğitimin amaçlarını ve politikalarını, toplumda var olan üretim biçimlerinden, üretim ilişkilerinden,
toplumsal örgütlenmenin biçim ve içerik bütünlüğünden soyutlamak olanaksızdır.
Eğitim politikaları, egemen sınıfın beklentilerini yansıtmakla birlikte ayrıca ideolojik öğeleri de içermektedir
(Svi Shapiro, 1980, 328). İdeolojiler ideal insan tipini yaratırken, ağırlıklı olarak eğitim sistemi ve eğitim
politikalarını etkilemeye çalışmaktadır. İdeoloji, ekonomi, bilim, teknoloji ve eğitim gibi birçok alandaki
politikaların oluşumunda ve uygulanmasında bu nedenle etkili olmaktadır (Gutek, 1997, 159). Bu bağlamda
eğitim politikaları ve ideoloji arasında bir ilişki söz konusudur.
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Bir toplumda uygulanan eğitim politikasını, toplumsal formasyondan, toplumun politik yapısından ve var olan
egemen ideolojiden bağımsız düşünmek olanaksızdır. Böylece belirli bir alanda izlenen politika, o politikayı
belirleyecek ve uygulayacak olan iktidarın yapısı ve bu yapı dolayısıyla seçtiği yolların, yöntemlerin bütününden
oluşmaktadır (Çeçen,1983, 66). Kısaca her eğitim sistemi içersinde siyasal ortamın benimsediği bir insan tipi ve
bu insan tipini yetiştirmeyi amaçlayan eğitim politikalarının olması söz konusudur. Türkiye’de uygulanan eğitim
politikalarını;
a. Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan eğitim politikaları (1923-1946)
b. Çok partili dönemle birlikte uygulanan eğitim politikaları (1946-1960)
c. Planlı dönemle birlikte uygulanan eğitim politikaları (1960-1980)
d. 12 Eylül 1980 askeri darbesi ve neoliberal ekonomik politikalar doğrultusunda uygulanan eğitim politikaları
olarak dört ana başlık altında toplamak mümkündür.
Alanyazında eğitim-politika ilişkisinde kavram karmaşası yaşandığına yönelik eleştiriler de yer almaktadır.
Türkiye’de eğitimle ilgili konuların özellikle “policy” (siyasa) anlamında politik bir bağlam üzerinden
tartışıldığı, eğitimin “politics” (siyaset) anlamında politik bir gerçeklik olduğuna ve eğitime dair düzenlenen her
türlü bilginin politik bir gerçeklik ve politik bir inşa sürecinin varlığının göz ardı edildiği vurgulanmaktadır.
Türkiye’de var olan entelektüel yapının eğitim kavramının politikayla ilişkilendirilmesinde eğitimin genellikle
icraat anlamındaki “policy” (siyasa) ile sınırlı tutulduğu için eğitimin siyasal bir gerçeklik olarak yeterince analiz
edilemediği eleştirisi yapılmaktadır. Bunun altında yatan temel nedenin ise Türkiye’deki entelektüel kesimin
eğitim başta olmak üzere tüm toplumsal meseleleri devletin gözüyle okuması ve bu meseleleri devletin öncelik
ve çıkarları doğrultusunda ele alması olarak açıklanmaktadır (Özsoy, 2012,94). Karakütük’e (2009) göre de
eğitim girişiminin en önemli özelliği, “üzerinde çalıştığı hammaddenin toplumdan gelen ve topluma giden insan
oluşudur. Böylece eğitimde birey boyutu kurum boyutundan daha ağır basmalıdır”.
Lisansüstü öğretim programları yüksek lisans ve doktora programlarından oluşmaktadır. Yüksek lisans
programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama
yeteneğini kazanmasını sağlamak, doktora programının amacı ise öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel
olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli
adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır (YÖK,2014). Üniversitelerde uygulanan lisansüstü programların
amaçları arasında öğrencilere bilimsel araştırma desenleme ve uygulama becerisini/yetkinliğinin kazandırılması
gelmektedir. Öğrenciler hazırlamış oldukları yüksek lisans ve doktora tezleriyle, bilimsel araştırma yaparak
bilgilere erişme ve bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek
yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma becerilerini ortaya koymaktadırlar. Üniversitelere bağlı enstitülerde
lisansüstü programlar yürütülmekte ve her yıl birçok tez alanyazına kazandırılmaktadır. Bilimsel araştırmalar,
tüm disiplinlerde olduğu gibi eğitim bilimleri için de gelişimin ön koşuludur. Yıldız’a (2004) göre de herhangi
bir bilim dalında yapılan araştırmaların içeriğine yönelik olarak yapılan çalışmalar, o alanın konumu ile ilgili
açıklayıcı bilgileri yansıtmaktadır.
Alanyazın incelendiğinde çeşitli bilim ve anabilim dallarında lisansüstü tezlerin içeriğine yönelik çalışmaların
yapıldığı tespit edilmiştir. Eğitim bilimleri alanında yapılan çalışmalarda Yıldız (2004) yaptığı araştırmada
yetişkin eğitimine yönelik Boğaziçi ve Ankara Üniversitelerinde gerçekleştirilen 110 lisansüstü tezi incelemiştir.
Araştırma sonucunda Türkiye’deki yetişkin eğitimi araştırmalarının oldukça az sayıda olduğu, araştırmalarda
betimsel tarama modeline aşırı bir ilginin olduğu, yetişkin eğitimi araştırmalarında pozitivist paradigmanın etkili
olduğunu ve verilerin analizinde ağırlıklı olarak betimsel istatistikler kullanıldığını tespit etmiştir. Üstüner ve
Cömert’in (2008) “Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Lisansüstü Dersleri ve
Tezlerine İlişkin Bir İnceleme” başlıklı çalışmalarında araştırmacılar tezlerde yazılan anahtar kelimelerin alana
özgü sözcük ve kavramlardan ziyade genel sözcük ve kavramlardan oluştuğunu belirtmişlerdir. Balcı (2008)
“Eğitim Yönetiminin Bilimleşme Düzeyi” konulu çalışmasında dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eğitim
yönetimi araştırmalarının genelde yaratıcılık ve özgünlükten uzak birbirlerini tekrarlayan, basit düzeydeki
çalışmalar niteliğinde olduğunu vurgulamaktadır.
Aydın ve Uysal’ın (2011) “Türkiye’de ve Yurt Dışında Eğitim Yönetimi Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin
Konu, Yöntem ve Sonuçlar Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasında Türkiye’de yapılan doktora tez
çalışmalarında en çok örgüt yönetimi alanının tercih edildiğini, doktora tezlerinde kullanılan yöntemler açısından
bakıldığında ise, Türkiye’de nicel yöntemlerin daha çok tercih edildiğini, yapılan çalışmaların benzer
çalışmaların bir tekrarı niteliğinde olduğunu ortaya koymuşlardır. Aynı araştırmacıların (2014) “Türkiye’de
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Alanındaki Doktora Tezlerinin İncelenmesi” başlıklı
çalışmasında ise araştırma bulgularına göre en çok araştırılan konu başlıklarının eğitim politikaları ve
karşılaştırmalı eğitim yönetimi ve yönetim felsefesi, en az tercih edilen konu başlıklarının ise eğitim ekonomisi,
okul çevre ilişkileri, eğitim denetimi, eğitim planlaması ve eğitim yönetiminde yeni yaklaşımlar olduğu
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belirlenmiştir. Sayılan, Aksoy, Yıldız, Bülbül, Özdem, İlgan ve Soydan (2005) tarafından “Eğitim Bilimlerinde
Metodoloji Sorunları” başlıklı çalışmada ise eğitim bilimleri alanında yapılan doktora tezlerinin ilgi
alanları/konuları itibarıyla gözden geçirilerek, bazı metodolojik sorunlar belirlenmiştir.
Yapılan alanyazın incelemelerinde, eğitim bilimleri alanında yapılmış lisansüstü tezleri konu alan çalışmaların
daha çok eğitim yönetimi alanında yapılmış olduğu görülmektedir. Bununla birlikte alanyazında eğitim
politikaları alanında yapılmış lisansüstü tezlerin yönelimlerini belirleyen kapsamlı bir analiz çalışmasının
bulunmadığı görülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de eğitim politikaları alanında yapılan lisansüstü tezleri çeşitli değişkenler
açısından inceleyerek, mevcut durumu aydınlatmak ve ileride yapılacak çalışmalara ışık tutmaktır. Belirtilen
amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır:
1. 1990-2012 yılları arasında Türkiye’de eğitim politikaları alanında yapılan lisansüstü tezlerinin demografik
(yıl, yapıldığı üniversite,) özellikleri nelerdir?
2. 1990-2012 yılları arasında Türkiye’de eğitim politikaları alanında yapılan lisansüstü tezlerinin araştırma
konuları nelerdir ve konular nasıl bir dağılım göstermektedir?
3. 1990-2012 yılları arasında eğitim politikaları alanında yapılan lisansüstü tezler Türkiye’de eğitim politikaları
uygulama dönemlerinin hangisini kapsamaktadır?
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Eğitim politikaları alanında 1990-2012 yılları içerisinde hazırlanmış lisansüstü tezlerin olabildiğince tam ve
dikkatli bir şekilde incelenmesini amaçlayan bu araştırmada, tarama modelinde betimsel araştırma deseni tercih
edilmiştir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014). Araştırma verileri, nitel araştırma veri
toplama yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak toplanmıştır. Doküman incelemesi,
araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır. Bu
tür araştırmalarda, araştırmacı, ihtiyacı olan veriyi, gözlem veya görüşme yapmaya gerek kalmadan tek başına
bir veri toplama yöntemi olarak kullanabilir. Diğer nitel veri toplama yöntemleriyle karşılaştırıldığında denek
veya “katılımcı tepkiselliği” sorununa yol açmaz (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini 1990-2012 yılları arasında eğitim politikaları alanında hazırlanmış lisansüstü tezler
oluşturmaktadır. Bu araştırmada ölçüt; tezlerin Yükseköğretim Kurulu Tez Dokümantasyon Merkezi’nde kayıtlı
olmalarıdır. Araştırma kapsamında Yükseköğretim Kurulu Tez Dokümantasyon Merkezine kayıtlı 116 tez
incelenmiştir. Dönem içersinde üretilmiş olan lisansüstü tezlerin 24 tanesi doktora alanındadır. Çalışmada
tezlerin tamamına ulaşılabilindiğinden evren içinden örneklem seçilmemiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın verileri, YÖK’ün resmi internet sitesinde bulunan ulusal tez merkezi sayfasında yapılan taramalar
sonucunda toplanmıştır. Tarama çalışması Mart-2014/ Haziran-2014 tarihleri arasında yapılmıştır. Sayfada
tarama terimi bölümüne “eğitim politikaları”, “eğitim politikası” kavramları, aranacak yer kısmına “Tez Adı”,
izin durumu ve tez türü kısmına ise “Tümü” kavramları yazılarak arama yapılmıştır. Çalışma alanında yer alan
doktora tezleri YÖK Dokümantasyon Dairesi Baskanlığı’nın web sitesinden pdf formatında bilgisayar ortamına
aktarılmıştır. Bu aşamada araştırmanın etik boyutu açısından tezlerin asıl sahipleri olan kişi ve kurumlar açıkça
referans gösterilmeyeceğinden, tezleri dosya isimleriyle kodlanmıştır. Erişime kapalı olan tezlerin ise
özetlerinden faydalanılmıştır. Özetlerinden istenilen verilere ulaşılamayan tezler araştırma kapsamından
çıkarılmıştır. Ulaşılan tezleri incelemek üzere araştırmacı tarafından çalışmanın amacına yönelik bir “Tez
İnceleme Formu” geliştirilmiştir. Formun geliştirilmesinde ilgili alanyazın taranmış, başka alanlarda yapılan
benzer çalışmaların veri toplama araçları dikkatle incelenmiştir. Geliştirilen bu formda tezlerin yılını, türünü,
yürütüldüğü üniversiteyi, tezin konusunu ve hangi dönemi konu edindiğini kapsayan bilgiler bulunmaktadır.
Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Bu verilerden elde edilen bulgular,
frekans ve yüzde olarak ifade edilerek tablolaştırılmıştır.
BULGULAR
Eğitim politikaları alanında hazırlanmış lisansüstü tezlerin ayrıntılı olarak incelenmesi sonucu elde edilen
verilere yönelik bulgu ve yorumlar araştırmanın bu kısmında yer verilmiştir.
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Lisansüstü Tezlerin Üretildiği Üniversitelere Göre Dağılımı
Eğitim politikaları alanında yapılan lisansüstü tezlerin üretildikleri üniversitelere göre dağlımı Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1. Lisansüstü Tezlerin Üretildiği Üniversitelere Göre Dağılımı
Üniversiteler
İstanbul Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Onsekiz Mart Üniversitesi
Orta Doğu Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Toplam

f

%
6
6
2
1
5
3
2
14
3
9
2
6
1
1
2
2
1
6
2
1
1
2
3
2
1
1
2
1
3
2
2
2
1
1
1
1
1
100

7
7
2
1
5
4
2
16
4
11
2
7
1
1
2
2
1
7
2
1
1
2
4
3
1
1
3
1
4
2
2
2
1
1
1
1
1
116

Tablo 1’de incelenen lisansüstü tezlerin 37 farklı üniversitede üretildiği görülmektedir. Bu dönem içersinde
üretilmiş olan tezlerin beş tanesi özel üniversite bünyesinde gerçekleşmiştir. Eğitim politikaları lisansüstü tez
çalışmalarının en çok Ankara Üniversitesi (16, %14), Marmara Üniversitesi (11, %9), İstanbul Üniversitesi,
Yıldız Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinde (7, %6) üretildiği görülmektedir.
Eğitim politikaları alanında yapılmış olan lisansüstü tezlerinin yıllara göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı
Yıllar
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

f
1
3
3
1
1
1
1
3
3
4
4
2

%
1
2
2
1
1
1
1
2
2
3
3
1
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2
7
12
7
6
9
20
8
4
3
7
5
116

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Toplam

1
6
11
7
5
8
19
7
3
2
7
4
100

Tablo 2’de araştırma kapsamında yer alan lisansüstü tezlerinin yıllara göre dağılımı gösterilmiştir. Tezlerin en
çok 20 adet (%19) ile 2007 yılında üretildiği anlaşılmaktadır. Bunu, 12 adet tez ile 2003 yılı, 9 adet tez ile 2009
yılı takip etmektedir. En az tez çalışması 1989, 1992, 1993, 1994, 1995 yıllarında yapılmıştır. Araştırma
kapsamında Yükseköğretim Kurulu Tez Dokümantasyon Merkezine kayıtlı 116 tez incelenmiştir. Dönem
içersinde üretilmiş olan lisansüstü tezlerin 24 tanesi doktora alanındadır. 1990-2012 yılları arası dönemde
incelenen lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğu (92- %79) yüksek lisans çalışmalarıdır.
Eğitim politikaları alanında yapılan lisansüstü tezlerin konulara göre dağılımı Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Lisansüstü Tezlerin Konulara Göre Dağılımı
A. Öğretim Kademelerine Yönelik Politikalarla İlgili
Lisansüstü Tezler
Alt konu başlıkları
f
1. Okul Öncesi Eğitim
2
2. İlköğretim
14
3. Ortaöğretim
7
4. Mesleki Teknik Eğitim
8
5. Özel Öğretim
1
6. Yükseköğretim
8
7.Örgün Eğitim (Yaşam Boyu 3
Eğitim/Halk Eğitim)
Toplam
43
B. Siyasi lider/ Eğitim Uzmanı ve Siyasi Partilerin Eğitim
Politikası Uygulamalarını Konu Edinen Lisansüstü Tezler
Alt konu başlıkları
f
1. Mustafa Kemal Atatürk
10
2.İsmet İnönü
3
3.Süleyman Demirel
1
4. Emrullah Efendi
5. II. Mahmut
6. II. Abdülhamit
7. İttihat ve Terakki Partisi
8. Cumhuriyet Halk Partisi
9. Demokrat Parti
10. Adalet Partisi
Toplam

1
1
1
1
7
6
1
32

C.Personel Seçimi ve Yetiştirme Politikalarını Konu Edinen
Lisansüstü Tezler
Alt konu başlıkları
f
1.Personel Seçimi Eğitim Politikaları
3
2.Öğretmen Atama/Yetiştirme Politikaları
4
3.Eğitim Yöneticisi Yetiştirme Politikası
6
Toplam
13
D. Diğer Konu Başlıkları
1.Yabancı Dil Eğitim Politikaları

3

2. Milli Eğitim Şuraları
3.Azınlık Okulları Eğitim Politikaları
4. Din Eğitimi Politikaları

2
2
3

5. Eğitim Teknolojisi
6. Eğitim Finansmanı
7.Eğitimde İstihdam-Politika İlişkisi
8. Küreselleşme /Neoliberal Politikalar ve Eğitim
Politikası İlişkisi
9.Avrupa Birliği Eğitim Politikaları
10. İdeoloji-Politika İlişkisi
11. Kalkınma-Eğitim Politikası İlişkisi
12.Müzik/Spor/Turizm Eğitimi Politikaları
13.Karşılaştırmalı Eğitim Politikası Analizi
14. Planlama-Eğitim politika ilişkisi
Toplam

2
3
3
6
15
2
2
6
2
1
51

Tablo 3 incelendiğinde eğitim politikaları alanında çalışılan lisansüstü tezlerde en çok Avrupa Birliği eğitim
politikaları (15), İlköğretim kademesindeki eğitim politikaları uygulamaları (14), Atatürk Dönemi eğitim
politikaları uygulamaları (10) ve Eğitim yöneticisi yetiştirme politikaları (6) alanında çalışmalar yapıldığı
anlaşılmaktadır. Araştırma bulgularına göre özel öğretim kurumlarına yönelik eğitim politikaları uygulamaları
(1), Süleyman Demirel, Emrullah Efendi, II. Mahmut, II. Abdülhamit, İttihat ve Terakki Partisi Dönemi eğitim
politikaları uygulamaları (1), planlama-eğitim politikası ilişkisi (1), personel seçimi eğitim politikası
uygulamaları (3) ve Milli Eğitim Şuraları, azınlık okulları eğitim politikaları, eğitim teknolojisi, ideoloji-politika,
kalkınma-eğitim politikası ilişkisi, karşılaştırmalı eğitim politikası analizi (2) ise en az çalışılan lisansüstü tez
konuları olmuştur.
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Eğitim politikaları alanında yapılan lisansüstü tezlerin konularına göre eğitim politikaları uygulama dönemleriyle
ilgili dağılım Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Lisansüstü Tezlerin Konularına Göre Eğitim Politikaları Uygulama Dönemleri
Eğitim Politikaları Uygulama Dönemleri
1.Osmanlı dönemi eğitim politikası uygulamaları (1808-1923)
2.Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan eğitim politikaları (1923-1946)
3. Çok partili dönemle birlikte uygulanan eğitim politikaları (1946-1960)
4. Planlı dönemle birlikte uygulanan eğitim politikaları (1960-1980)
5. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden günümüze uygulanan eğitim politikaları (1980-2012)
Toplam

f
6
28
14
7
18
73

%
8
39
19
9
25
100

Tablo 4 incelendiğinde eğitim politikaları alanında araştırmacılar tarafından üretilen tezlerin en çok
Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan eğitim politikalarını (1923-1946) konu edindiği (28, %39), en az ise
Osmanlı dönemi eğitim politikaları uygulamalarını (1808-1923) konu edindiği (6, % 8) görülmektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada Eğitim politikaları alanında 1990-2012 dönemleri arasında üretilmiş olan lisansüstü tezler farklı
değişkenler açısından incelenmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere 116 lisansüstü tez derinlemesine
irdelenmiştir.
Çalışma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerin 37 farklı üniversitede üretildiği görülmektedir. Eğitim
politikaları alanında üretilmiş olan lisansüstü tezler en çok Ankara Üniversitesinde üretilmiştir. 1990-2012 yılları
arasında üretilen eğitim politikaları lisansüstü tezlerin yarısına yakınının (55) Ankara, Marmara, İstanbul, Yıldız
Teknik, Gazi ve Dokuz Eylül Üniversitesinde üretildiği görülmektedir. Bu bulgu eğitim politikaları alanında
üretilen lisansüstü tezlerin yarısına yakınının büyük üniversitelerde üretildiğini göstermektedir. Lisansüstü tezler
37 farklı üniversitede üretilmesine rağmen üretilmiş olan tezlerin yarısı altı üniversite tarafından üretilmiştir.
Tezlerin genellikle belirli üniversitelerde yoğun olarak yürütülmesinde, bu üniversitelerin gelişmiş ve köklü
üniversiteler olmasının ve anabilim dallarında öğretim üyesi sayılarının ve unvanlarının bu programları açmaya
yeterli olması ve uzun süredir lisansüstü programları yürütüyor olmalarının etkili olduğu düşünülmektedir.
Alanyazında Okutan ve Ekşi (2007) 2000-2003 yılları arasında Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve
Ekonomisi alanında yapılan yüksek lisans tez özetlerini; Aydın ve Uysal (2014) ise 2000-2011 yılları arasında
doktora tezlerini inceledikleri çalışmalarında en çok tezin Ankara Üniversitesinde üretildiği sonucuna
ulaşmışlardır. Söz konusu araştırma sonuçları bu bulguyu desteklemektedir. Bu durum, Ankara Üniversitesinin
Eğitim Bilimleri ve Eğitim Politikaları alanı açısından Türkiye’nin en köklü ve öncü bilimsel eğitim
kurumlarından birisi olması, Eğitim Politikaları alanında akademik kadrosunun kurucu rol oynaması ve
geçmişindeki akademik ürünler sayesinde kurumun bilimsel kimliğinin ve akademik kültürünün oturmasıyla
açıklanabilir.
Çalışmada lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğunun (92) 2000’li yıllardan sonra üretildiği ortaya konulmuştur. Bu
bulgu üniversitelerde 2000’li yıllarla birlikte lisansüstü öğretim kademesinde yaşanan nicel gelişmelerle
ilişkilendirilebilerek açıklanabilir. Eğitim Bilimleri alanında 1999-2000 öğretim yılında lisansüstü öğrenim gören
öğrenci sayısı 778 iken bu sayı yaklaşık olarak dört kat artarak 2011-2012 öğretim yılında 3149’a yükselmiştir
(ÖSYM, 2000, 2012).
Araştırma bulgularına göre eğitim politikaları alanında çalışılan lisansüstü tezlerde en çok Avrupa Birliği eğitim
politikaları, İlköğretim kademesindeki eğitim politikaları uygulamaları ve Atatürk Dönemi eğitim politikaları,
en az çalışılan konular ise ideoloji-politika, kalkınma-eğitim politikası, planlama-eğitim politikası ilişkisi,
karşılaştırmalı eğitim politikası analizi konuları olmuştur. Sayılan vd. (2005) yapmış oldukları araştırmada da
eğitim politikaları tezlerinde; Türk modernleşmesinde ilköğretimin ideolojik anlamı, küreselleşme ve eğitim
politikaları; Eğitim sisteminin amaçları ile devletin siyasi, ideolojik ve ekonomik güçleri arasındaki ilişki; AB ile
yapısal uyum ve Türk Eğitim Sisteminin yapısal sorunları; eğitim ve kalkınma ilişkisi; eğitim- istihdam
ilişkisinin incelendiği ortaya konulmuştur.
Son yıllarda lisansüstü tez konuları arasında “eğitim planlaması” konu başlığında hiçbir çalışmanın olmaması ise
düşündürücüdür. Oysa eğitim politikaları irdelenirken üzerinde durulması gereken genel kavramlardan birisi de
eğitim planlaması kavramı olmalıdır. Aydın ve Uysal’ın (2014) yapmış oldukları çalışmada da benzer sonuçlara
ulaşılmıştır. Çalışmada Türkiye’de son beş yılda üretilmiş olan eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi
alanındaki doktora tezlerinde eğitim planlaması, değişim ve inovasyon konularında hemen hemen hiçbir
çalışmanın yapılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Eğitim politikaları, egemen sınıfın beklentilerini yansıtmakla birlikte ayrıca ideolojik öğeleri de içermektedir
(Svi Shapiro, 1980, 328). İdeolojiler ideal insan tipini yaratırken, ağırlıklı olarak eğitim sistemi ve eğitim
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politikalarını etkilemeye çalışmaktadır. İdeolojiler, toplumsal gruplardan bağımsız bir nitelik taşımazlar. Bunun
için politika oluşturma ve uygulamada, hangi ideolojilerin dolayısıyla hangi toplumsal grupların dikkate
alındığının bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle eğitim politikalarının belirlenmesinde de farklı sınıf
ve örgütlerin (uluslararası kuruluşlar, işveren örgütleri, ordu, sendikalar vb.) çatışmaları ve mücadele alanları
belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu nedenle eğitim politikaları alanında yapılan çalışmalarda ideoloji-eğitim
politikası ilişkisini, eğitim politikalarını belirlenme sürecinde etkili olan farklı sınıf ve örgütler arasındaki
güç/iktidar ilişkilerini ve politika oluşturma ve uygulamada, hangi toplumsal grupların dikkate alındığını ortaya
koyacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre eğitim
politikaları alanında yapılan lisansüstü çalışmalarda bu yönün eksik kaldığı görülmektedir. Eğitim politikaları
alanında yapılan çalışmalarda eğitim politikalarını belirlenme sürecinde etkili olan farklı sınıf ve örgütler
arasındaki güç/iktidar ilişkilerini ve bu çatışmaya neden olan ideolojik yansımaları konu alan çalışmaların yok
denecek kadar az olduğu görülmektedir.
Farklı ülkelerin eğitim politikaları ve uygulamalarını konu edinen çalışmalar uygulanmakta olan eğitim
politikaları ve yeniden oluşturulacak eğitim politikalarının belirlenmesi sürecinde önemli katkılar sağlamaktadır.
Bununla birlikte çalışmadan elde edilen sonuçlara göre eğitim politikaları alanında üretilen lisansüstü tezler
arasında karşılaştırmalı eğitim politikası analizi çalışmalarının araştırma konuları arasında çok az yer aldığı
görülmektedir.
Çalışmada eğitim politikaları alanında üretilen tezlerin en çok Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan eğitim
politikalarını (1923-1946) irdeleyen çalışmalar olduğu ortaya konulmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında
uygulanan eğitim politikaları cumhuriyet döneminin yeni kimliğini oluşturmada önemli rol oynamıştır. Bu
dönemde eğitimden beklenen işlev “memleket davalarının ideolojisini, Atatürkçülüğü anlayacak, anlatacak
nesilden nesile yaşatacak, kişi ve kuruluşlar yaratmaktı” (Atatürk, Cilt: III, 2001,132). Bu dönemde uygulanan
eğitim politikalarıyla bireylerin yeni toplum projesine entegrasyonu ve yeni toplumsal projeyi tanımlayan norm
ve değerlerin genç kuşaklar tarafından içselleştirilmesinin sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Araştırmacıların
en çok Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan eğitim politikalarını (1923-1946) konu edinmelerini yeni
toplumsal düzenin oluşumunda önemli rol oynayan eğitim sistemini o dönem sürecinde uygulanan eğitim
politikaları üzerinden anlamaya çalışmaları çabası olarak açıklanabilir.
Çalışmanın eğitim politikaları alanında bilimsel çalışmalar yapmayı planlayan araştırmacılara geçmiş
dönemlerde çalışılmış olan lisansüstü tezlerle ilgili genel bir bakış açısı kazandıracağı ve eğitim politikalarını
belirleyen uzmanlara ve uygulayıcılara ise politika belirleme sürecinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Araştırmada eğitim politikaları alanında üretilen lisansüstü tezlerin sınırlı sayıda değişken açısından incelenmesi
araştırmanın sınırlılıkları arasında gösterilebilir.
Araştırma bulgularına dayalı olarak araştırmacılara eğitim politikaları alanında geçmiş dönemlerde üretilmiş olan
lisansüstü tezleri farklı değişkenlerle birlikte incelemeleri, benzer bir araştırmanın 5-10 yıllık periyotlarla
tekrarlanarak, sonuçların bir önceki araştırma bulgularıyla karşılaştırılması önerilebilir. Eğitim politikaları
alanında çalışmalar yapacak olan araştırmacılara ve lisansüstü tez çalışmalarını yürüten öğretim elemanlarına ise,
eğitim politikaları alanında doktora düzeyinde çalışmaların sayılarının artırılması; önümüzdeki dönemde
karşılaştırmalı eğitim politikası analizi, planlama-eğitim politikası ve ideoloji-eğitim politikası ilişkisini ortaya
koyacak daha çok çalışmanın üretilmesi önerilebilir.
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ORTAOKUL MATEMATİK DERS KİTAPLARININ PROBLEME DAYALI ÖĞRENME
YAKLAŞIMININ
UYGULANABİLİRLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESMENT OF MİDDLESCHOOL MATHEMATİCSTEXTBOOKSINTERMS OF
THEAPPLİCABİLİTY OF
PROBLEM-BASED LEARNİNG APPROACH
Neslihan USTA1, Fatih TAŞ2
Özet
Bu çalışmanın amacı, 2013-2014 öğretim yılında ders kitabı olarak okutulan MEB onaylı mevcut ortaokul matematik ders
kitaplarının PDÖ yaklaşımının uygulanabilirliği açısından bir değerlendirme yapmaktır. Değerlendirmede probleme dayalı
öğrenme yaklaşımının üç boyutu olan öğretmenin rolü, öğrencinin rolü ve problemin rolüne odaklanılmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu 2013-2014 öğretim yılında ders kitabı olarak okutulan M.E.B. onaylı 5.,6.,7. ve 8. sınıf seviyelerinden seçkisiz
örnekleme yöntemi ile belirlenen ortaokul matematik ders kitapları oluşturmaktadır. Bu çalışmada literatür tarama ve doküman
analizi yöntemi kullanılmıştır. İncelenen kitaplarda problemlerin genellikle günlük yaşamdan ya da günlük yaşama yakın
durumlarla ilgi çekici hale getirilmeye çalışıldığı ve günlük yaşamla ilişkisinin kurulduğu ancak, genel olarak konuların hazırlanış
biçimi olarak öğrencilerin araştırarak öğrenmelerine ve grup çalışması yapmalarına çoğunlukla imkan tanımadığı saptanmıştır.
Araştırma sonuçları incelenen kitapların bazı yönlerden PDÖ yaklaşımını desteklemesine rağmen, yaklaşımın uygulanmasına
imkan tanımada yeterli olmadığını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Ortaokul Matematik Ders Kitapları, Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı, Matematik

Öğretimi.

Abstract
With this study it is aimed at evaluating whether the Mathematical Problem-Based Learning Method approach applied in the
current mathematics course books for Secondary Education approved by the Ministry of National Education that are being taught
during the 2013-2014 education year is applicable or not. Learning based on mathematical problem solving has concentrated on a
3 dimensional approach, namely teacher’s role, student’s role and problem role. The study group within the scope of the said
study is made up of secondary school mathematics course books that have been chosen with random sampling method as course
books approved by the Ministry of National Education, to be taught during the 2013-2014 education year in the 5th, 6th, 7th and
8th grades. Literature review and document analysis method has been used in this study. Upon examination of the books it was
seen that in general the problems were taken from daily life or issues taken from daily life with an attempt at converting them into
more attractive issues somehow a correlation has been made to daily life, however, generally speaking, it was determined that the
way in which the subjects have been construed enables the students to mainly learn through research and via group study.
According the results of the study, with regard to the books examined, that although in some ways they do support Mathematical
Problem- Based Learning Method, they are not sufficient enough to enable the implementation of the said approach.
Key Words: Middle School Mathematics Texbooks, Problem-Based Learning Approach, Mathematics Teaching.

GİRİŞ
Eğitimin amacı,yeni bilgiler oluşturmak için eski deneyimleri analiz etme, kavramsallaştırma ve sentez yapma
yoluyla yaratıcı ve yenilikçi bireyler yetiştirmek olmalıdır. Öğretmenin görevi ise, bu bağlamda mevcut bilgiyi
değiştirebilecek ve yeni bilginin oluşturulmasına imkan tanıyacak olan öğrenmeyi sağlayarak iyi tanımlanmamış
problemlerin çözümü sırasında öğrenciye danışmanlık yapmaktır (Lombardi, 2011,41). Öğrencilerin öğrenme
sürecine aktif olarak katıldıklarında daha iyi öğrendiklerini ortaya koyan bilişsel alanda yapılan çalışmalar
bulunmaktadır (Harris, ve diğ. 2001, akt: Yaman, Yalçın, 2003). Bu nedenle öğrencilere, problemleri çözmek
için gereken bilgilere ulaşma ve bu bilgileri değerlendirme yolları öğretilmelidir (Van Till, Van Der Vleuten ve
Van Berkel, 1997, akt: Yaman, Yalçın, 2003). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerde bu
becerilerin oluşturulmasında etkili olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (Harland, 2002; Mayer, 2002;
Kaptan ve Korkmaz, 2001; Perrenet, Bouhuijs ve Smits, 2002, akt: Yaman, Yalçın, 2003).
PDÖ öğrencilere öğrenmeyi öğrenme becerisi kazandırmayı ve öğrenme kapasitelerini arttırmayı amaçlayan bir
eğitim yaklaşımı olarak tanımlanabilir (Kılınç, 2007, 563). Öğrenme-öğretme sürecinin merkez figürünün
öğrenci olduğu öğrenme ortamında (Tick, 2007, akt: Ali vd. 2010) amaç, öğrencilerin grup çalışmasına ve
bireysel başarıya etkin ve yaratıcı bir şekilde dahil olması, becerilerini, bilgilerini bir yerden başka bir yere
aktarmasıdır. Bir problem durumundan yola çıkarak araştırma etrafında organize edilen deneysel öğrenme olarak
tanımlanan PDÖ (Torp ve Sage, 1998), bağımsız öğrenmeyi ve derinlemesine anlamayı hedef alır. Problemin
tanımlanması ve analizinin yapılması sırasında öğrenciler düşüncelerini sınırsızca tartışırlar. Çözüm için gerekli
kaynaklara ulaşarak bilgi toplayan öğrenciler çözüm önerilerini tartışarak en iyi çözüme karar verirler ve
çözümlerini sınıfla paylaşırlar. PDÖ problemleri çoğunlukla disiplinlerarası geçiş yapmaktadır (Delisle,1997).
1
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Torp ve Sage (1998), probleme dayalı öğrenmeyi gerçek hayat problemlerinin analizi ve çözümü etrafında
dönen odaklanmış, deneysel öğrenme olarak tanımlamışlardır. Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının temel
prensiplerinden bir öğrenci merkezli olmasıdır. Öğrencilere gerçek hayatta karşılaşabilecekleri problemler
sunarak içeriği öğretme imkanı sağlar (Gallow, Hewlett, 2000). Üstelik, öğretmen öğrencinin öğrenmesi
sırasında pasif değildir ancak geleneksel öğretimde olduğu gibi sahnenin hakimi rolünü de üstlenmez. (Brown,
Collins, Newman, 1989, akt: Gallow, Hewlett, 2000). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı öğrencelere temel
matematik kavramlarını edindirmekten çok daha fazlasını hedeflemektedir ve iletişim, problem çözme,
kişilerarası beceriler de dahil olmak üzere pek çok öğrenme yeteneğini öğretmeyi ve geliştirmeyi
amaçlamaktadır (Partnership for 21 st Century Skills, 2002; akt: Hill, 2012). Ayrıca yaklaşım öğrencilerin üst
düzey düşünme ve sosyal becerilerini geliştirmeyi de desteklemektedir (Azer, 2009; akt: Hill, 2012). Yapılan
çalışmalar, probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrenci merkezli öğrenmeyi geliştirebileceğini, öğrencilerin
öğrenme yeteneklerini arttırabileceğini, konuya olan algılarının değiştirilebileceğini ve öğrencilerin aktif bir
şekilde öğrenebileceğini ortaya koymaktadır (Letchumanan, 2009, 21). Kovalik (1999), çalışmasında probleme
dayalı öğrenme sürecinde öğrencilerin karma tepkiler verdiğini ancak kendilerine öğrenme özgürlüğü
verildiğinde mücadele içine girdiklerini ve bazı öğrencilerin PDÖ ortamında daha iyi öğrendiklerini
belirtmektedir. Elshafei (1999), çalışmasında problem temelli teknikler kullanılarak ders işlendiğinde grup
halinde problem çözen bireylerin geleneksel tekniklerle ders gören bireylere oranla daha mantıklı çözümler
ürettiklerini ve daha fazla başarı gösterdiklerini ortaya koymuştur. Hill (2012), cebir dersinin probleme dayalı
yaklaşımla öğretilmesine ilişkin yaptığı eylem araştırmasında öğrencilerde kavramları öğrenmede derinlemesine
bir anlayışın geliştiğini vurgulamaktadır. PDÖ sürecinde öğretmenin rolüne ilişkin çalışmalar da mevcuttur.
Bunlardan biri Huelskamp'ın (2009) bilgisayar simülasyonu ile birlikte PDÖ' nün eğitimcilerin öğretme
pratiklerine ve öğrencilerin doğasına ilişkin anlayış geliştirmelerine etkisini incelediği çalışmasıdır. Araştırma
bulguları önerilen modeli desteklemektedir yani bilgisayar simülasyonu ile probleme dayalı öğrenme
yaklaşımının birlikte kullanılarak bir öğretme modelinin oluşturulması öğretmenler üzerinde genel olarak olumlu
bir etki bırakmıştır. Diğer bir çalışma McDuffie ve Mather (2006) tarafından yapılmıştır. McDuffie ve Mather
(2006), probleme dayalı öğrenmede öğretmenlerin eğitim materyallerini nasıl seçtikleri ve uyguladıkları
konusunda yaptıkları araştırmada, sonuçlar öğretmenlerin dersleri reçeteler halinde veren materyaller yerine
dersleri desteklemek üzere eğitim materyalleri kullanma konusunda daha fazla dikkat gösterdiklerini ortaya
koymuşlardır. Bu durum, mevcut olan pratiğin bir bütün olarak değiştirilmesinde önemli bir adım olabilir
(McDuffie ve Mather, 2006). Geleneksel öğretimde, öğrenciler sadece matematiksel kavramlar hakkında eğitim
alırlar (Hill, 2012). McCarthy'e (2001) göre, öğrencilerin ilerleyen yıllarda daha karmaşık hale gelecek olan
matematiğin temel kavramlarının ve matematiksel düşünmenin ilkokul düzeyinde geliştiremiyor olması bugün
matematik eğitiminin en önemli sorunlarından biridir. Öğrenci başarılarının farklı olmasındaki en önemli
etkenler öğretmenlerin ders anlatım yöntemleri ve öğretim pratikleri ile ilgili değişkenlerdir. Bu nedenle,
matematik eğitiminin iyileştirilmesi için kavramsal gelişmeyi, problem çözmeyi ve üst düzey düşünmeyi
sağlayacak ders anlatma yöntemlerinin bulunmasına yönelik çalışmaların yapılması ve bu yöntemlerin
matematik eğitimcileri tarafından kullanılmasını sağlama yönünde girişimlerde bulunulmalıdır (McCarthy,
2001, 7-8).
Şüphesiz dersin öğretilmesinde ders kitapları çok önemli bir yer tutmaktadır. Ders kitapları hem öğrencinin hem
de öğretmenin vazgeçilmez yardımcılarıdır. Yapılan araştırmalar öğrencinin öğrenmeye aktif olarak katıldığında
yani öğrenme-öğretme sürecinin bir parçası olduğunda daha iyi öğrendiklerini göstermiştir. Bu nedenle ders
kitaplarının öğrenciyi ve öğretmeni öğrenme ortamlarına aktif bir şekilde dahil etmesi büyük önem taşımaktadır.
Öğrenciyi öğrenmede merkeze alan ve öğretmene rehber rolü veren yaklaşımlardan biri probleme dayalı
öğrenmedir. Bu çalışmanın amacı, 2013-2014 öğretim yılında ders kitabı olarak okutulan MEB onaylı mevcut
ortaokul matematik ders kitaplarının PDÖ yaklaşımının uygulanabilirliği açısından bir değerlendirme yapmaktır.
Değerlendirmede probleme dayalı öğrenme yaklaşımının üç boyutu olan öğretmenin rolü, öğrencinin rolü ve
problemin rolüne (Kaptan, Korkmaz, 2001, 186) odaklanılmıştır.
YÖNTEM
Bu çalışmada literatür tarama ve doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılmak
istenen olgu ve olgular hakkında bilgi içeren yazılı belgelerin analizini içerir. Nitel araştırmalarda bu yöntem
diğer veri toplama yöntemleri ile birlikte kullanılabileceği gibi tek başına bir veri toplama yöntemi olarak da
kullanılabilir. Doküman incelemesi araştırmalarında araştırmacı ihtiyacı olan veriye gözlem ve görüşme
yapmadan ulaşabilir (Yıldırım, Şimşek, 2008,187-188). Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 öğretim
yılında ders kitabı olarak okutulan M.E.B. onaylı 5.,6.,7. ve 8. sınıf seviyelerinden seçkisiz örnekleme yöntemi
ile belirlenen ortaokul matematik ders kitapları oluşturmaktadır. İncelenmek istenen özelliklere sahip olan
şeylerin örnekleme dahil olma şanslarının eşit olduğu bir evrenden, evreni temsil edebilme büyüklüğüne sahip ve
rastgele yöntemle örneklem seçmeye seçkisiz örnekleme denir (Yıldırım, Şimşek, 2008,104). Çalışma grubunda
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bulunan matematik kitaplarındaki konular belirlenmiştir. Buna göre, 5. sınıf matematik ders kitabındaki on beş
konu başlığı: Doğal sayılar, doğal sayılarla işlemler, zaman ölçü birimleri ve problem çözme, veri toplama, veri
analizi, geometrik kavramlar, üçgen ve dörtgenler, kesirler, kesirlerle işlemler, ondalık gösterim, yüzdeler, alan
ölçme, uzunluk ölçüleri, geometrik çizimler ve geometrik cisimler şeklindedir. 6. sınıf matematik ders
kitabındaki on altı konu başlığı: Doğal sayılarla işlemler, çarpanlar, katlar, açılar, oran kesirler, ondalık gösterim,
veri toplama, veri analizi, tam sayılar, cebirsel ifadeler, alan ölçme, geometrik cisimler, sıvıları ölçme, çember
ve geometrik cisimler şeklindedir. 7. sınıf matematik ders kitabındaki on üç konu başlığı: Tam sayılarla işlemler,
rasyonel sayılar, rasyonel sayılarda işlemler, eşitlik ve denklem, doğrusal denklemler, oran-orantı, yüzdeler,
doğrular ve açılar, çember ve daire, veri işleme, çokgenler, dönüşüm geometrisi, perspektif çizimidir. 8. sınıf
matematik ders kitabındaki on iki konu başlığı: Çarpanlar ve katlar, üslü ifadeler, kareköklü ifadeler, olasılık,
üçgenler, dönüşüm geometrisi, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler, eşlik-benzerlik, doğrusal denklemler,
eşitsizlikler, geometrik cisimler ve veri analizidir. Probleme dayalı öğrenme yaklaşımında ele alınması gereken
üç boyut vardır. Bunlar; öğretmenin, öğrencinin ve problemlerin rolüdür. Konu anlatımlarının PDÖ' ye
uygulanabilirliği ile ilgili bazı ölçütler belirlenmiştir. Bu ölçütler: problemler için; problem durumunu
hissettirmesi, gerçek yaşam ile ilişkilendirilmiş olması, ilgi çekici ve öğrenmeye güdüleyici olması, açık uçlu ve
birden çok çözümünün olması, önceki bilgilerle bağlantının kurulması, araştırmaya imkan tanıması, grup
çalışması yapmaya elverişli olması olarak belirlenmiştir. PDÖ yaklaşımının uygulanabilirliği açısından önemli
olan diğer bir boyut öğrencinin rolüdür. Bunun için belirlenen ölçütler: grup çalışması yapma, problemi
hissetme ve ortaya koyma, çözüm için kaynaklara ulaşma-araştırma yapma, problemin olası çözümlerini ortaya
koyma, grupça en iyi çözüme karar verme, çözümü sunu ile paylaşma şeklindedir. Son olarak, PDÖ
yaklaşımında öğretmenin rolü için bazı ölçütler belirlenmiştir. Bu ölçütler: öğrenme ortamının oluşturulması,
problemin ve öğrenme hedeflerinin belirlenmesi, gözlem yapma, grup içi çalışmalarını destekleme ve sunum
yapma şeklindedir. PDÖ yaklaşımında öğretmen rolü için belirlenen ölçütler Tablo 1.de gösterilmektedir.
Tablo 1. Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımında Öğretmen Rolü
Öğrenme ortamı

Problem,
Öğrenme hedefleri

Öğretmenin
Rolü

Gözlem

Grup
içi
destekleme

Sunum yapma

çalışmaları

Grupların oluşturulması
Çalışmaya ilişkin ön açıklamaların yapılması
Öğrenme istekliliğinin arttırılması
Öğrenme için etkileşimli demokratik bir ortamın oluşturulması
Konu ile ilgili senaryo veya problemin gruplara dağıtılması
Problemin anlaşıp anlaşılmadığının kontrol edilmesi
Öğrenci kaynaklı yanlış ifade veya bilgilerin düzeltilmesine yönelik öğrencilere
sorular yöneltilmesi ve böylece onları düşündürerek düzeltmeleri için fırsatlar
tanıması
Problem üzerinde düşünmeye sevk edici sorular sorma
Grup çalışmalarını izleme
Sabırlı olma
Gerektiğinde sürece rehberlik amaçlı müdahalede bulunma
Yansız olma (Önyargısız, Tarafsız olma)
Öğrencilerin grup içi tartışmalarında fikir çatışmalarını çözmelerinde yön gösterici
olma
Her bir grup üyesinin çalışmaya aktif şekilde katılımının sağlanması için etkili
olma
Öğrencilerin kendi aralarındaki tartışmalarını destekleme, yüreklendirme
Grup çalışmalarının tamamının aktarılmasını sağlama
İzleyici grupların yapıcı eleştirilerine ve sunum yapan grupların cevaplarına izin
verme
Grupların sunumundan sonra konunun özetlenerek genel bir değerlendirme yapma

Belirlenen ölçütlere göre her bir kitaptaki her bir konu iki uzman tarafından incelenmiş ve elde edilen veriler
tablolar halinde gösterilmiştir. Analiz neticesinde elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Bu üç boyuttan her
birinin incelenen matematik kitaplarında ne oranda yer aldığı toplam sayıları üzerinden yüzde olarak tablolara
yansıtılmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde, incelenen ortaokul matematik kitaplarının PDÖ yaklaşımının uygulanabilirliğinde problemlerin,
öğrencilerin ve öğretmenlerin rollerine ait analizler yapılmış, elde edilen bulgular tablolara yansıtılmıştır. İlk
sırada 5. Sınıf matematik kitabının analizine ilişkin bulgular yer almaktadır.
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1. 5. Sınıf Matematik Kitabının Analizine İlişkin Bulgular
1.1. Problemlerin Rolü
5. sınıf konularında yer alan problemlerin probleme dayalı öğrenme yaklaşımının uygulanabilirliği açısından
elde edilen bulgular Tablo 2 de gösterilmektedir.
Tablo 2. 5. Sınıf Matematik Kitabının PDÖ Yaklaşımının Uygulanabilirliğinde Problemlerin Rolüne Ait
Bulgular
Problemlerin Rolü
Problem durumunun problemi hissettirmesi
Gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş olması
İlgi çekici ve öğrenmeye güdüleyici olması
Problemin önceki bilgilerle bağlantısının
kurulması
Araştırmaya imkan tanıması
Grup çalışması yapılmaya elverişli olması
Açık uçlu ve birden çok çözümünün olması

Uygulama
Araştırma-Ödev
5 (%33,3)
8 (%53,3)
3 (%20)

Değerlendirme

3 (%20)
3 (%20)
6 (%40)

Örnek
Alıştırma
4 (%26,6)
6 (%40)
2 ( %13,3)

5 (%33,3)

6 (%40)

5 (%33,3)

4 (%26,6)

7 (%46,6)

1 (%6,6)
5 (%33,3)
5 (%33,3)

2 ( %13,3)
3 (%20)
3 (%20)

6 (%40)
3 (%20)
2 ( %13,3)

6 (%40)
3 (%20)
3 (%20)

4 (%26,6)
2 ( %13,3)
6 (%40)

Konu
Anlatımı
6 (%40)
8 (%53,2)
9 (%60)

Etkinlik

5 (%33,3)
5 (%33,3)
2 ( %13,3)

Konu anlatımlarında, etkinliklerde, örnek alıştırma, uygulama-araştırma ödevlerinde ve değerlendirme
bölümlerinde yer alan problemlerin ve problem durumlarının uygulanabilirliği incelenmiştir. Problemlerin
çoğunlukla gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş, ilgi çekici ve öğrenmeye güdüleyici nitelikte olduğu ancak
araştırmaya imkan tanıması bakımından yeterli olmadığı bulgusu elde edilmiştir. Genel olarak problem
durumlarının grup çalışması yapılmaya uygun nitelikte olmadığı görülmektedir.
1.2. Öğrenci Rolü
Tablo 3. 5. Sınıf Matematik Kitabının PDÖ Yaklaşımının Uygulanabilirliğinin Öğrenci Rolüne Ait Bulguları
Öğrenci Rolü

KONU

Grup çalışması yapma
Problemi hissetme ve ortaya koyma
Çözüm için kaynaklara ulaşma-Araştırma yapma
Problemin olası çözümlerini ortaya koyma
Grupça en iyi çözüme karar verme
Çözümü sunu ile paylaşma

2 ( %13,3)
5 (%33,3)
3 (%20)
5 (%33,3)
1 (%6,6)
0 (%0)

Tablo 3 öğrencilerin kitapta yer alan konular üzerinden yaklaşımın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirme
imkanı açısından incelendiğinde konu anlatımlarının çok az bir kısmının grup çalışması yapılmasına ve çözüm
için araştırma yapma imkanı tanıyacak nitelikte olduğu görülmektedir. Ancak, konu anlatımlarında yer alan
problemlerin ve problem durumlarının öğrencilere problemleri hissettirme ve problemlerin olası çözümlerinin
ortaya konulmasında bütün konular dikkate alındığında % 33.3 lük bir oran görülmektedir. Öğrenciler açısından
çözümlerin sunu ile paylaşılması imkanının tanınması bulgusuna rastlanmamıştır.
1.3. Öğretmen Rolü
Tablo 4. 5. Sınıf Matematik Kitabının PDÖ Yaklaşımının Uygulanabilirliğinin Öğretmen Rolüne Ait Bulguları
Öğretmen Rolü
Öğrenme ortamı
Problem, Öğrenme hedefleri
Gözlem
Grup içi çalışmaları destekleme
Sunum yapma

KONU
5 (%33,3)
3 (%20)
8 (%53,3)
0 (%0)
3 (%20)

Tablo 4 öğretmenlerin kitapta yer alan konular üzerinden yaklaşımın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirme
imkanını verme açısından incelendiğinde öğrencilerin grup çalışması sırasında grup içi çalışmaları desteklemesi
bulgusuna rastlanmamıştır. Bütün konular dikkate alındığında öğretmene verdiği rolün öğrenme ortamlarının
oluşturulmasında %33,3 oranında, problemlerin oluşturulmasında ve öğrenme hedeflerinin belirlenmesinde %20
lik bir oran görülmektedir. PDÖ yaklaşımında problemlerin ve öğrenme hedeflerinin öğretmen tarafından
belirlenmesi ve buna uygun öğrenme ortamlarının oluşturularak grupların gözlemlenmesi ve çalışmaların
desteklenmesi uygundur. Ancak, incelenen kitabın öğretmene bu şekildeki bir rolü çoğunlukla vermediği
görülmektedir.
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2. 6. Sınıf Matematik Kitabının Analizine İlişkin Bulgular
2.1. Problemlerin Rolü
6. sınıf konularında yer alan problemlerin probleme dayalı öğrenme yaklaşımının uygulanabilirliği açısından
elde edilen bulgular Tablo 5' te gösterilmektedir.
Tablo 5. 6. Sınıf Matematik Kitabının PDÖ Yaklaşımının Uygulanabilirliğinde Problemlerin Rolüne Ait
Bulguları
Problemlerin Rolü
Problem durumunun problemi hissettirmesi
Gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş olması
İlgi çekici ve öğrenmeye güdüleyici olması
Problemin önceki bilgilerle bağlantısının
kurulması
Araştırmaya imkan tanıması
Grup çalışması yapılmaya elverişli olması
Açık uçlu ve birden çok çözümünün olması

Uygulama
Araştırma-Ödev
3 (%18,75)
8 (%50)
2 (%12,5)

Değerlendirme

3 (%18,75)
9 (%56,25)
5 (%31,25)

Örnek
Alıştırma
2 (%12,5)
7 (%43,75)
4 (%25)

4 (%25)

7 (%43,75)

7 (%43,75)

5 (%31,25)

4 (%25)

6 (%37,5)
2 (%12,5)
5 (%31,25)

3 (%18,75)
3 (%18,75)
5 (%31,25)

3 (%18,75)
1 (%6,25)
4 (%25)

2 (%12,5)
3 (%18,75)
3 (%18,75)

7 (%43,75)
0 (%0)
6 (%37,5)

Konu
Anlatımı
10 (%62,5)
13(%81,25)
8 (%50)

Etkinlik

4 (%25)
8 (%50)
6 (%37,5)

Konu anlatımlarında, etkinliklerde, örnek alıştırma, uygulama-araştırma ödevlerinde ve değerlendirme
bölümlerinde yer alan problemlerin ve problem durumlarının uygulanabilirliği incelenmiştir. Problemlerin
% 81,25 oranında gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş, %50 oranında ilgi çekici ve öğrenmeye güdüleyici, %62,5
oranında problem durumunun problemi hissettirdiği bulgusu elde edilmiştir. Örnek alıştırma bölümlerinde
%6,25 oranında araştırmaya imkan tanıdığı bulgusuna rastlanmış ancak, değerlendirme bölümünde grup
çalışması yapılmaya elverişli olduğu bulgusuna rastlanmamıştır.
2.2. Öğrenci Rolü
Tablo 6. 6. Sınıf Matematik Kitabının PDÖ Yaklaşımının Uygulanabilirliğinin Öğrenci Rolüne Ait Bulguları
Öğrenci Rolü
Grup çalışması yapma
Problemi hissetme ve ortaya koyma
Çözüm için kaynaklara ulaşma-Araştırma yapma
Problemin olası çözümlerini ortaya koyma
Grupça en iyi çözüme karar verme
Çözümü sunu ile paylaşma

KONU
4 (%25)
8 (%50)
1 (%6,25)
6 (%37,5)
4 (%25)
0 (%0)

Tablo 6 öğrencilerin kitapta yer alan konular üzerinden yaklaşımın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirme
imkanı açısından incelendiğinde konu anlatımlarının %25 oranında grup çalışması yapmasına, % 50 oranında
problemi hissetme ve ortaya koyma, % 37, 5 oranında problemlerin olası çözümlerini ortaya koyma ve % 25
oranında grupça en iyi çözüme karar verme imkanı tanıyacak nitelikte olduğu görülmektedir. Ancak, çözüm için
araştırma yapma bütün konular dikkate alındığında %6,25 lik bir oran görülmektedir. Öğrenciler açısından
çözümlerin sunu ile paylaşılması imkanının tanınması bulgusuna rastlanmamıştır.
2.3. Öğretmen Rolü
Tablo 7. 6. Sınıf Matematik Kitabının PDÖ Yaklaşımının Uygulanabilirliğinin Öğretmen Rolüne Ait Bulguları
Öğretmen Rolü
Öğrenme ortamı
Problem, Öğrenme hedefleri
Gözlem
Grup içi çalışmaları destekleme
Sunum yapma

KONU
6 (%37,5)
5 (%31,25)
7 (%43,75)
4 (%25)
1 (%6,25)

Tablo 7 öğretmenlerin kitapta yer alan konular üzerinden yaklaşımın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirme
imkanını verme açısından incelendiğinde öğrencilerin grup çalışması sırasında grup içi çalışmaları desteklemesi
bulgusuna % 25 oranında, çalışmalar sırasında gözlem yapma bulgusuna %43, 75 oranında rastlanmıştır. Bütün
konular dikkate alındığında öğretmene verdiği rolün problemlerin oluşturulmasında ve öğrenme hedeflerinin
belirlenmesinde %37,5 lik bir oran görülmektedir. PDÖ yaklaşımında problemlerin ve öğrenme hedeflerinin
öğretmen tarafından belirlenmesi ve buna uygun öğrenme ortamlarının oluşturularak grupların gözlemlenmesi ve
çalışmaların desteklenmesi uygundur. Ancak, incelenen kitabın öğretmene bu şekildeki bir rolü çoğunlukla
vermediği görülmektedir.
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3. 7. Sınıf Matematik Kitabının Analizine İlişkin Bulgular
3.1. Problemlerin Rolü
7. sınıf konularında yer alan problemlerin probleme dayalı öğrenme yaklaşımının uygulanabilirliği açısından
elde edilen bulgular Tablo 8' de gösterilmektedir.
Tablo 8. 7. Sınıf Matematik Kitabının PDÖ Yaklaşımının Uygulanabilirliğinde Problemlerin Rolüne Ait
Bulgular
Problemlerin Rolü
Problem durumunun problemi hissettirmesi
Gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş olması
İlgi çekici ve öğrenmeye güdüleyici olması
Problemin önceki bilgilerle bağlantısının
kurulması
Araştırmaya imkan tanıması
Grup çalışması yapılmaya elverişli olması
Açık uçlu ve birden çok çözümünün olması

Uygulama
Araştırma-Ödev
5 (%38,5)
4 (%30,8)
4 (%30,8)

Değerlendirme

6 (%46,2)
7 (%53,9)
6 (%46,2)

Örnek
Alıştırma
3 (%23,1)
4 (%30,8)
3 (%23,1)

4 (%30,8)

5 (%38,5)

3(%23,1)

3 (%23,1)

5 (%38,5)

3 (%23,1)
2 (%15,4)
3 (%23,1)

5 (%38,5)
4 (%30,8)
5 (%38,5)

6 (%46,2)
2 (%15,4)
4 (%30,8)

7 (%53,9)
4 (%30,8)
7 (%53,9)

5 (%38,5)
2 (%15,4)
6 (%46,2)

Konu
Anlatımı
8 (%60,6)
9 (%68,3)
5 (%38,5)

Etkinlik

4 (%30,8)
4 (%30,8)
3 (%23,1)

Konu anlatımlarında, etkinliklerde, örnek alıştırma, uygulama-araştırma ödevlerinde ve değerlendirme
bölümlerinde yer alan problemlerin ve problem durumlarının uygulanabilirliği incelenmiştir. İncelenen kitapta
problemlerin % 60,6 oranında problem durumlarının problemleri hissettirmede yeterli olduğu, % 68,3 oranında
gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş ve %38,5 oranında ilgi çekici ve öğrenmeye güdüleyici nitelikte olduğu ancak
araştırmaya imkan tanıması ve grup çalışması yapılmaya elverişli olması bakımından yeterli olmadığı bulgusu
elde edilmiştir. Genel olarak bakıldığında problem durumlarının grup çalışması yapılmaya uygun nitelikte
olmadığı ve problemlerin yaklaşıma uygun şekilde açık uçlu ve birden çok çözümü olacak şekilde
düzenlenmediği görülmektedir.
3.2. Öğrenci Rolü
Tablo 9.7. Sınıf Matematik Kitabının PDÖ Yaklaşımının Uygulanabilirliğinin Öğrenci Rolüne Ait Bulguları
Öğrenci Rolü
Grup çalışması yapma
Problemi hissetme ve ortaya koyma

KONU
3 (%23,1)
8 (%60,6)

Çözüm için kaynaklara ulaşma-Araştırma yapma
Problemin olası çözümlerini ortaya koyma

4 (%30,8)
5 (%38,5)

Grupça en iyi çözüme karar verme

3 (%23,1)

Çözümü sunu ile paylaşma

2(%15,4)

Tablo 9 öğrencilerin kitapta yer alan konular üzerinden yaklaşımın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirme
imkanı açısından incelendiğinde konu anlatımlarının çok az bir kısmının grup çalışması yapmasına ve çözüm
için araştırma yapma imkanı tanıyacak nitelikte olduğu görülmektedir. Ancak, konu anlatımlarında yer alan
problemlerin ve problem durumlarının öğrencilere problemleri hissettirme ve ortaya konulmasında %60,6 lık bir
oran göze çarpmaktadır. Problemlerin olası çözümlerinin ortaya konulmasında bütün konular dikkate
alındığında % 38.5 lik bir oran görülmektedir. Öğrenciler açısından çözümlerin sunu ile paylaşılması imkanının
tanınması bulgusuna % 15,4 oranında rastlanmıştır.
3. 3. Öğretmen Rolü
Tablo 10. 7. Sınıf Matematik Kitabının PDÖ Yaklaşımının Uygulanabilirliğinin Öğretmen Rolüne Ait Bulguları
Öğretmen Rolü

KONU

Öğrenme ortamı
Problem, Öğrenme hedefleri
Gözlem
Grup içi çalışmaları destekleme
Sunum yapma

4 (%30,8)
3 (%23,1)
7 (%53,9)
4 (%30,8)
2 (%15,4)

Tablo 10 öğretmenlerin kitapta yer alan konular üzerinden yaklaşımın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirme
imkanını verme açısından incelendiğinde öğrencilerin grup çalışması sırasında grup içi çalışmaları desteklemesi
bulgusuna%30,8 oranında rastlanmıştır. Bütün konular dikkate alındığında öğretmene verdiği rolün öğrenme
ortamlarının oluşturulmasında %30,8 oranında, problemlerin oluşturulmasında ve öğrenme hedeflerinin
belirlenmesinde %23,1 lik bir oran görülmektedir. PDÖ yaklaşımında problemlerin ve öğrenme hedeflerinin
öğretmen tarafından belirlenmesi ve buna uygun öğrenme ortamlarının oluşturularak grupların gözlemlenmesi ve

1189

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

çalışmaların desteklenmesi uygundur. Ancak, incelenen kitabın öğretmene bu şekildeki bir rolü çoğunlukla
vermediği görülmektedir.
4. 8. Sınıf Matematik Kitabının Analizine İlişkin Bulgular
4.1. Problemlerin Rolü
8. sınıf konularında yer alan problemlerin probleme dayalı öğrenme yaklaşımının uygulanabilirliği açısından
elde edilen bulgular Tablo 11' de gösterilmektedir.
Tablo 11. 8. Sınıf Matematik Kitabının PDÖ Yaklaşımının Uygulanabilirliğinde Problemlerin Rolüne Ait
Bulgular
Problemlerin Rolü

Konu Anlatımı

Etkinlik

Uygulama
AraştırmaÖdev
8 (% 66,6)
6 (%50)
5 (%41,6)

Değerlendirme

9 (%75)
9 (%75)
8(%66,6)

Örnek
Alıştırma
7 (%58,3)
6 (%50)
6 (%50)

Problem durumunun problemi hissettirmesi
Gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş olması
İlgi çekici ve öğrenmeye güdüleyici olması
Problemin önceki bilgilerle bağlantısının
kurulması
Araştırmaya imkan tanıması
Grup çalışması yapılmaya elverişli olması
Açık uçlu ve birden çok çözümünün olması

8 (% 66,6)
9 (%75)
8 (% 66,6)
6 (%50)

6 (%50)

7 (%58,3)

4 (%33,3)

5 (%41,6)

4 (%33,3)
5 (%41,6)
4 (%33,3)

5(%41,6)
8(%66,6)
6 (%50)

5 (%41,6)
4 (%33,3)
8 (% 66,6)

7 (%58,3)
5 (%41,6)
7 (%58,3)

6 (%50)
3 (%25)
7 (%58,3)

5 (%41,6)
6 (%50)
4 (%33,3)

Konu anlatımlarında, etkinliklerde, örnek alıştırma, uygulama-araştırma ödevlerinde ve değerlendirme
bölümlerinde yer alan problemlerin ve problem durumlarının uygulanabilirliği incelenmiştir. Problemlerin
çoğunlukla (%75 lik bir oranda) gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş, %66,6 oranında ilgi çekici ve öğrenmeye
güdüleyici ve problemlerin problem durumlarının problemi hissettirme niteliğinde olduğu ancak %33,3 oranında
araştırmaya imkan tanıdığı ve problemlerin açık uçlu ve birden çok çözümünün bulunmasına imkan tanıdığı,
%41,6 oranında ise grup çalışması yapılmaya elverişli olduğu bulgusuna rastlanmıştır. Ayrıca, etkinliklerin,
örnek alıştırma, uygulama-araştırma ödevlerinin de genel olarak yaklaşımın gerektirdiği problemlere ve problem
durumlarına uygun olarak hazırlanmış nitelikte olduğu bulgusu elde edilmiştir.
4.2. Öğrenci Rolü
Tablo 12. 8. Sınıf Matematik Kitabının PDÖ Yaklaşımının Uygulanabilirliğinin Öğrenci Rolüne Ait Bulguları
Öğrenci Rolü
Grup çalışması yapma
Problemi hissetme ve ortaya koyma
Çözüm için kaynaklara ulaşma-Araştırma yapma
Problemin olası çözümlerini ortaya koyma
Grupça en iyi çözüme karar verme
Çözümü sunu ile paylaşma

KONU
3 (%25)
6 (%50)
5(%41,6)
6 (%50)
3 (%25)
3 (%25)

Tablo 12 de öğrencilerin kitapta yer alan konular üzerinden yaklaşımın gerektirdiği sorumlulukları yerine
getirme imkanı açısından incelendiğinde konu anlatımlarının bütününe bakıldığında %25 lik bir kısmının grup
çalışması yapmasına ve çözümü sunu ile paylaşmasına imkan tanıyacak nitelikte olduğu görülmektedir. Yine
tablodan konu anlatımlarında yer alan problemlerin ve problem durumlarının öğrencilere problemleri hissettirme
ve problemlerin olası çözümlerinin ortaya konulmasında bütün konular dikkate alındığında %50 lik bir oran
görülmektedir. Öğrenciler açısından grup çalışması yaparak grupça en iyi çözüme karar verme oranı ise %25 dir.
4.3. Öğretmen Rolü
Tablo 13. 8. Sınıf Matematik Kitabının PDÖ Yaklaşımının Uygulanabilirliğinin Öğretmen Rolüne Ait Bulguları
Öğretmen Rolü

KONU

Öğrenme ortamı
Problem, Öğrenme hedefleri
Gözlem
Grup içi çalışmaları destekleme
Sunum yapma

6 (%50)
4 (%33,3)
7 (%58,3)
4 (%33,3)
3 (%25)

Tablo 13 de öğretmenlerin kitapta yer alan konular üzerinden yaklaşımın gerektirdiği sorumlulukları yerine
getirme imkanını verme açısından incelendiğinde bütün konular dikkate alındığında öğretmene verdiği rolün
öğrenme ortamlarının oluşturulmasında %50 lik, problemlerin oluşturulmasında ve öğrenme hedeflerinin
belirlenmesinde %33,3 lük bir oran görülmektedir. Öğrencilerin grup çalışması sırasında grup içi çalışmaları
desteklemesi bulgusuna %33,3 oranında ve grup çalışmaları sırasında öğretmenin gözlem yapması bulgusuna
%58,3 oranında rastlanmaktadır.
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Probleme dayalı öğrenme yaklaşımında dikkat edilmesi gereken üç boyut vardır. Bunlar; problemin, öğrencinin
ve öğretmenin rolüdür. PDÖ yaklaşımında problemler; kompleks, araştırma ve bilgi toplamaya elverişli
yapılandırılmamış nitelikte olmalıdır. Ayrıca Torp ve Sage’a (1998) göre problemler bir problem durumundan
yola çıkarak araştırma etrafında organize edilecek şekilde üst düzey düşünme becerilerini geliştirici özellikte
olmalı ancak basit, tek çözümü olan alıştırma türünden sorular olmamalıdır. Araştırmada; 5., 6.,7., ve 8. sınıf
ortaokul matematik kitapları genel olarak yaklaşımın gerektirdiği problemlerin ve problem durumlarının rolü
bakımından değerlendirildiğinde konu anlatımlarında, etkinliklerde ve uygulama-araştırma ödevlerinde mevcut
problemlerin gerçek yaşamla ilişkisinin ilginç örneklerle kurulduğu, ilgi çekici ve öğrenmeye güdüleyici (merak
uyandırıcı) nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, problemlerde önceki bilgilerle bağlantılar yapılmış,
zaman zaman grup öğrenmelerini destekler nitelikte açık uçlu ve birden çok çözümü olabilecek alt problemlere
indirgenebilen örnekler sunulmuş, etkinlik örnekleri verilmiştir. İncelediğimiz ortaokul matematik kitaplarında
ilgi çekici ve günlük yaşamla ilişkisinin kurularak hazırlanan mevcut problemlerin bu bağlamda revize edilerek
PDÖ yaklaşımına uygun şekilde kullanılması sağlanabilir.
Bu yaklaşımda öğrencilerin konuların öğreniminde öğrencilerin grup çalışması, araştırma yapmaları ve elde
edilen bilgilerin, çözümlerin sınıfta diğer gruplarla paylaşılması ve ortaya bir ürünün konulması esastır. Bunun
nasıl yapılacağı ile ilgili olarak incelenen kitaplarda öğrenciler açısından bir yönlendirmeye çoğunlukla
rastlanmamıştır. Letchumanan (2009) yapılan çalışmaların PDÖ ortamlarında öğrencilerin öğrenme
yeteneklerinin geliştirilmesinde ve konuya olan algılarının değiştirilmesinde etkili olduğunu belirtmektedir.
Yapılan çalışmalar (Hill, 2012; Lombardi, 2011; Ali vd. 2010; Kovalik, 1999), öğrencilerin yaklaşımın
uygulanması sürecinde kendilerine öğrenme özgürlüğü verilen ve grup çalışması ile öğrenen öğrencilerin daha
başarılı olduklarını ortaya koymaktadır. 8. sınıf matematik kitaplarının problemlerin rolü açısından öğrencilerin
grup çalışması ve araştırma yapmasına uygunluk açısından değerlendirdiğimizde sonuçların umut verici olduğu
söylenebilir. Ancak 7., 6. ve 5. sınıf matematik kitaplarının problemlerin rolü açısından değerlendirdiğimizde
öğrencilere grup çalışması ve araştırma yapma imkanı verecek şekilde yeterli olmadığı görülmüştür. Ortaokul
matematik kitaplarının öğrencilere grup çalışması ve araştırma yapma özgürlüğü verecek şekilde geliştirmesi
öğrenme ortamına öğrenciyi aktif şekilde dahil edebilir.
İkinci olarak bu yaklaşımın uygulayıcısı olan öğretmenler ile ilgili olarak incelenen kitaplarda bir
yönlendirmeye çoğunlukla rastlanmamıştır. PDÖ yaklaşımında süreci başlatan ve yöneten danışman ve rehber
rolündeki öğretmendir. Probleme dayalı öğrenme yaklaşımında öğretmen öğrencilerin öğrenmelerinde onlara
yardımcı olur. Öğrencilerin problemi tanımlamalarında ve öğrenmeyi kolaylaştıracak öğretim materyallerine
ulaşmalarında rehberlik yapar. Öğrenme için onları teşvik eder, cesaretlendirir (Kaptan, Korkmaz, 2001).
McDuffie ve Mather (2006) yaklaşımın uygulanmasında öğretmenlerin rolüne değindikleri çalışmalarında
öğretmenlerin dersleri reçeteler halinde sunan materyaller kullanmak yerine öğrencilere öğrenme becerisi
kazandıracak ve öğrenmeyi öğrenmelerini destekleyecek nitelikte eğitim materyalleri seçmede daha dikkatli
olduklarını, McCarthy (2001) öğrenci başarılarının farklı olmasındaki en önemli etkenin öğretmenlerin
kullandığı öğretme pratiklerinin ve materyallerin olduğunu belirtmektedirler. Huelskamp (2009) PDÖ
yaklaşımının desteklediği bir öğretim modelinin öğretmenlerin öğrencilerin öğrenmelerinin doğasına ilişkin yeni
anlayışlar geliştirdiklerini ve öğretmenler üzerinde olumlu bir etki bıraktığını belirtmektedir. Bu bağlamda
incelediğimiz kitaplarda yaklaşımın uygulanmasında öğretmenlerin rolüne ilişkin yeterli veriye rastlanmamıştır.
Bu nedenle öğrencinin öğrenme ortamına aktif dahil edilmesini sağlayacak şekilde bu yaklaşımın
uygulanmasında öğretmene daha fazla rol vererek ortaokul matematik kitaplarının geliştirilmesi sağlanabilir.
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AKADEMİK YAZINDA YARARCI (PRAGMATİK) TUTUM:
EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINA BİR BAKIŞ
PRAGMATIC ATTITUDE IN ACADEMIC WRITING:
A LOOK AT THE EDUCATION ADMINSTIRATION
Binali Tunç1, Gündüz Güngör2
Özet
Bu çalışma yararcı (pragmatik) tutumun, akademik yazına yansımalarını ele almaktadır. Bu çerçevede araştırmada Eğitim
Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (EYTPE) alanında tamamlanmış doktora tezlerindeki yararcı tutumun göstergeleri
gözden geçirilmiştir. Nitel araştırma desenine uygun düzenlenen çalışmada, veriler, 2000-2014 yılları arasında tamamlanmış 192
doktora tezinden, doküman incelemesi yöntemi ile elde edilmiş, içerik analizi tekniği ile çözümlenmiş ve yorumlanmıştır.
Çalışmada analiz birimleri olarak “tez başlığı, anahtar kelimeler, önem, sonuç ve öneriler” kısımları alınmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre yararcı tutum en fazla tezlerin önem ve sonuç-öneriler kısımlarında gözlenmektedir. Tez başlığı ve anahtar
kelimeler kısımlarında Neoliberal dönemin ruhuna uygun kavramların sıklıkla kullanıldığı gözlenmektedir. Diğer yandan sonuçöneriler kısımlarında “nakit değer” vurgusu dikkati çekmektedir. Yararcı tutumun karşıtı olarak teori yönelimi, nakit değer
içermeyen, temel toplumsal sorunlara ve toplumun dezavantajlı gruplarının durumlarına odaklanan “toplumcu” yönelimin
göstergeleri ise düşük düzeydedir.
Anahtar kelimeler: Üniversite, yararcılık, pragmatizm, eğitim yönetimi

Abstract
In this study it was aimed to determine the pragmatic attitude in doctoral dissertations in the field of educational
adminstiration. 192 doctoral theises those comleted between 2000-2014 were the population of the study. Study was designed in
qualification research method and document review method was used. Data were analysed with content analyze techniques. The
solution of problems in the practice field as a pragmatic attitude was so high in the significance of study and resultsrecommendations parts of dissertations. Neoliberal terms as a pragmatic attitude were found in the title of dissertations, keywords,
significance of study and results-recommendations parts of dissertations. It was an important result that cash-value as a pragmatic
attitude was attained in the results-recommendations part of the dissertations. The frequency and percentage values were quite low
in -the necessity of theoretical studies- category and -the contribution to social development- category as anti-pragmatic attitude.
This was a critical result for the future of educational administration field.
Keywords: University, pragmatism, management of education

GİRİŞ
Bu çalışmada, dünyada akademik alanda giderek baskın hale gelen yararcı tutumun, EYTPE
bağlamında eleştirel bir durum analizi yapılmaktadır. Yararcı tutumun üniversiteyi kuşatan bir olgu haline
gelmesi geniş bir çözümlemeyi gerektirmektedir. Ancak çalışmada çözümlemeler mikro boyutta EYTPE alanı ile
sınırlandırılmıştır. Çalışmada akademik etkinliğe yararcı bakışın eleştirel çözümlemesi, modern üniversitenin
asli amaçlarını, bir başka ifadeyle toplumcu olma kimliğini, yitirmesine dair gözlemlerden doğmuştur.
Readings’in (1997) altını çizdiği gibi, üniversitenin asli amacı, her türlü yarar ve çıkardan bağımsız olan aklın
gerçekliğine bağlı kalarak, özerklik, özgürlük ve eşitlik gibi temel değerlere toplumsal gerçeklik kazandırmaktır.
Bu tür değerlerin yaşama geçirilmesinin temel koşulu ise eleştirel aklın kullanımının güvence altına alındığı bir
kamusal alanın yaratılmasıdır. Eleştirel aklın kullanımının desteklenmediği ve gerçeğe ulaşma amaçlı tartışma
ortamının bulunmadığı bir üniversite, temel değerleri toplumsallaştırmada ve kültür üretmede bir işleve sahip
olamayacaktır.
Çalışmada yazarlar yararcı yönelimi, Büyükdüvenci’nin de (1987) belirttiği gibi, ilkelere, kategorilere
varsayılan gerçekliklere bakmaktan kaçınmanın, ürünler ve sonuçlara bakmanın tavrı olarak anlamaktadırlar.
Yararcı yönelim ise her fikri onun karşılığı olan pratik sonuçları izleyerek yorumlamadır. Yararcılıkta öne çıkan
nokta, düşüncede ve eylemde “uzun” açıklamalar ve çözümlemeler yerine, olayları kestirmeden ele alıp
özetleyecek biçimde yaşama aktarmaktır. Bu çerçevede bir yararcı “Neye inanmak bizim için daha iyi olur?”
sorusu etrafında pratiklerini belirler.
Comforth (1975) düşünmeyi insanın bilinçli bir etkinliği olmaktan çok çevredeki gergin durumlara karşı
verilen yanıt olarak değerlendirmenin, düşüncenin doğruluğunun pratikteki başarısıyla değerlendirilmesinin
(pratikteki başarı nakit değer edinimi ile ifade ediliyor), düşüncelerle nesnel gerçeklik arasındaki uyumun
yadsınmasının, toplumsallığın yerine bireyciliğin öne çıkarılmasının, geçmiş ile ilgili önermelere bağlanmayarak
tarihselliği yok sayıp sadece bugün ve gelecekteki kazançlarla ilgilenilmesinin yararcı tutumun karakteristik
1
2
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özellikleri olduğunu belirtmektedir. Ayrıca yararcı felsefenin temelinde düşüncelerin kullanışlılığı, işe yararlılığı
ve pratikliği üzerinden doğru ve değerli oldukları (Reason, 2003), gerçekliği sadece eylemlerin sonuçlarıyla ve
faydalılığıyla değerlendirdiği ve önemli olanın sorunun çözümüne katkıda bulunmak olduğu ifade edilmektedir
(Bakır, 2006). Yararcı eğilim “nakit-değerli” pratiklerin düşünce (davranış) yoluyla doğaya hükmedişini ana sav
olarak belirler.
Kendi geçim araçlarını üretmeye başlayan insanoğlunun bu yönüyle hayvandan farklılaşmaya
başlaması, beraberinde toplumsal olarak kendi maddi yaşamlarını da üretmelerine neden olmuştur (Marx ve
Engels, 2004). İçinde var oldukları yaşamı üreten ve bu yolla toplumsallaşan insanoğlunun düşünme eylemi de
(pragmatizm felsefesinin savunduğu gibi) sadece çevresel koşullara bir yanıt olarak sığlaştırılmamalı, bilinçli bir
insan etkinliği olarak çevreyi değiştirip dönüştüren bir eylem olarak değerlendirilmelidir (Comforth, 1975).
Türkçe kaynaklı eğitim yazınında yararcı tutum her ne kadar son yıllarda fazla görünür hale gelse de bu
tutum cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze süregelmektedir. Pragmatizm 20. Yüzyılın egemen felsefesi olarak
kabul edilirse, Türkiye’nin, eğitim alanında, egemen felsefeye yönelimi 1924 yılında Dewey’in gelişiyle
resmiyet kazanmıştır. Bu bakımdan cumhuriyet dönemi eğitim politikalarında yararcı bir yönelim benimsenmiş,
cumhuriyet toplumunun inşasında eğitim öncelikli araç olmuştur. Kısa ve etkili yoldan rejimi benimsemiş bir
toplum inşasının, eğitim politikalarıyla sağlanabileceği konusunda güçlü bir inanç sergilenmiştir. Bu bakımdan
pragmatizm, Türkiye eğitim sisteminin felsefesi olarak, tüm eğitimsel çalışmalara egemen olmuştur. Eğitim
bilimlerinin Türkiye’deki varoluş serüveni de pragmatik bir kaygıdan beslenmiştir. Ankara Üniversitesine bağlı
olarak öğretime 1965 yılında başlayan Eğitim Fakültesi (Eğitim Bilimleri Fakültesi), eğitim bilimleri alanında
uzman yetiştirmede temel bir görevi üstlenmiştir. Fakültenin kuruluşunda görev alan Hamide Topçuoğlu’nun
fakültenin kuruluş amacını yansıtan ifadeleri yararcı bir kaygıdan hareket edildiğini gösterir:
“(Fakültenin) müfredatının amaçları memleketimizin eğitim meselelerini dünyanın eğitim
bilimlerindeki gelişmesine paralel olarak ele almaya ve çözüme kavuşturmaya matuf(tur)”... (1968, IX)
Eğitim fakültesinin kurucu felsefesinin, eğitime, ülkenin kalkınmasında temel bir rol belirlediği açıktır.
Kuruluş amacı, bilimsel yöntemlerle sahadan toplanan bilgilerle eğitim sistemini geliştirmek, eğitimsel
meseleleri bilimsel bir bakış açısıyla ele alarak çözüme kavuşturmaktır. Bu anlayış eğitimin ekonomik ve siyasal
sistemin gereklerine uygun bir toplum inşasında temel kurum olarak görmektedir. Temel vurgu ekonomik ve
siyasal sistemin sorunlarının çözüme kavuşturulmasıdır. Türkiye’de eğitim bilimlerini kurumsallaştıran kurucu
iradenin, uygulamadaki eğitimsel sorunların çözümüne odaklanması, eğitim bilimlerinin Türkiye’deki varoluş
serüvenini etkilemiştir. Eğitim bilimlerinin 1980 sonrası neoliberal politikalara karşı korunaksız hale gelmesinde,
kuruluş iradesindeki güncel sorun odaklı yararcı kaygıların etkisi açıktır.
Yararcılığın, baskın olma hali, egemen ekonomik ve siyasal paradigmadan kaynaklanır. Çalışmada
yararcı tutum, neoliberal bilim ve eğitim pratiklerinden hareketle tanımlanmış ve çözümlenmiştir. Küreselleşme
söylemi, toplumsal dünyayı yeniden düzenlerken, söylemin meşruiyetini pragmatik felsefeye dayandırmaktadır.
Neoliberal ideolojinin akademik alana yansımaları konusunda eleştirel çözümlemelerin yeterli olmadığı ve
alternatif bilim söyleminin gelişemediği açıktır. Akademik yazının hızla “gelişmesine” karşın, bu gelişmenin
ekonomik, politik ve toplumsal sonuçlarının eleştirel bir perspektiften sorgulanmadığı gözlenmektedir. Aslında
bu sorgulamanın sınırlı kalması ve alternatif bilim söyleminin gelişememesi, tam da çalışmanın konu odağını
işaret etmektedir. Bu belirleme yararcı tutumun akademik alanyazına yansımasının somut örneğidir.
Modern Üniversitenin Gelişimi ve Yararcılık
Readings (1997) modern üniversiteyi, “Kantçı Akıl Üniversitesi, Humboldtçu Kültür Üniversitesi ve
Mükemmeliyet Üniversitesi” olarak üçlü sınıflandırır. Kantçı üniversite modelinde üniversite, aklın özerkliğinin,
yani eleştirel aklın kullanımı ve tartışmanın hâkim olması kadar, topluma yaygınlaştırılması gereken yerdir.
Humboldtçu üniversite modelinde ise bilim, pratik için değil, bilim için yapılır anlayışı egemendir (Tekeli,
2003). Readings’in üçüncü modeli olan mükemmeliyet üniversitesi bu çalışmada eleştiriye konu edinilen
üniversite modelidir. “Mükemmeliyet” üniversitesi modelinde üniversitenin eleştirel işlevini terk etmesinden
kaynaklanan bir kimlik sorunu mevcuttur. Erdoğan (2003) mükemmeliyetin ifade ettiği tek şeyin enuygun
(optimal) bir girdi/çıktı oranının tutturulması olduğunu ve mükemmeliyet üniversitesinin, sermayenin bilgisini
üreten bir firma haline geldiğini belirtir. Tekeli (2003), bu üniversite anlayışında bilimin, gerçeğe ulaşmaktan
çok, günlük yaşamdaki pratik sorunların çözümüne yarayacak araştırmaların gerçekleştirilmesinde işlevsel bir
araç olarak görüldüğünü belirtir.
Yararcı tutumun üniversitede yaygınlaşması, Enders’in de (2000) vurguladığı gibi, toplum yaşamının
daha iyiye götürülmesi ve toplumsal beklentilerin karşılanmasını engeller. Giroux ve Tikkun (2005) insancıl
(hümanist) değerlerin akademik tartışmalarda daha az yer almasının bu yaygınlaşmanın bir sonucu olduğunu ileri
sürerler. Üniversitenin dünyadaki toplumsal ve ekonomik gelişmeler karşısında eleştirel tavrından uzaklaştığı,
birçok kez bu politikaları destekleyen çabalara giriştiği görülmektedir. Dünyadaki yoksulluğun, işsizliğin,
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adaletsizliğin ve insan hakları ihlallerinin çözümü konusunda, üniversitenin duyarlığı giderek zayıflarken,
Kerr’in de (1994) belirttiği gibi üniversitede, herhangi bir yarar gözetmeksizin bilimsel ve toplumsal kaygılardan
beslenen gönüllü etkinliklerin giderek azalmaktadır.
Dönüşen ekonomik yapı, insan aklını özgür kılacak ortam sağlamak yerine, piyasanın dinamiklerinin
yararcı ve istemkar yönelimlerini karşılamaya ayarlanmış, çabuk-tüketilebilir bir düşünceler sistemini kurmaya
daha uygundur. Bu nedenle, günümüz üniversitesinde, yeni ekonominin esnek mantığına eklemlenen, felsefi
derinlikten çok söylemsel yap-bozlara dayanan bir piyasa çözümleri üretme anlayışı, bilimsel merakın özünü
köklü biçimde dönüştürmektedir. Artık akademik etkinliğin kavramsal çıkış noktası ve ondan beklenen
sonuçların doğası son derece hızlandırılmış teknik bir etkinliğe indirgenmiştir. Günümüz üniversitesinin iş
dünyası ile girdiği yakın ilişki, düşüncenin metalaşmasının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini gösterir.
Üniversiteyi bir pazar yeri olarak algılamaya koşullanmış böyle bir anlayışın varacağı nokta, “akademik
kapitalizm”dir (Ergur, 2003).
Toplumsallaşan birey ve bilinçli eylem olan kavramsal düşünme pratiği bir tarafta dururken diğer tarafta
“nakit değerli” pratikleri bir davranış –düşünce- haline getirmeye çalışan, bireysel çabayı yücelten, topluma
yabancılaşan ve tüketimi bir kültür haline getiren birey durur. Başka bir ifadeyle bu durumun emek-sermaye
çelişkisinin bir başka yüzü olduğu belirtilebilir. Bu çerçevede Brandom’a (2004) göre endüstriyel kapitalizmin
beklentileri mesleki uzmanlaşma, yüksek kültür, üniversite eğitimi gibi ihtiyaçları doğurmakta ve bu ihtiyaçlar
da bir Amerikan fenomeni olarak pragmatizmin gelişimini şekillendirmektedir.
Eğitimin kamusal bir hizmet olma durumu ve bileşenlerinin çeşitliliği (öğretmen, öğrenci, veli,
programlar, sosyoekonomik değişiklikler vb.) eğitim araştırmalarının yapılmasını güçleştirmekte ve araştırma
problemlerini karmaşık hale getirmektedir (Ünal ve Özsoy, 1999). Uygulamaya dönük araştırmaların fazlalığı bu
karmaşıklık karşısında kuramsal altyapı oluşturma zorluğundan ileri gelmiş ve bir bakıma kolaya kaçılarak
yararcı bir yöntem izlenmiş olabilir. Fakat Mouly’e göre (akt. Ünal ve Özsoy, 1999) eğitimsel araştırmalar
uygulamaya dönük etkinlikler için değil, kuram geliştirmeye dönük etkinlikler olarak yapılırsa araştırma olarak
kabul edilmelidir. Eğitim bilimlerinde uygulamaya dönük araştırmaların çokluğunun bir diğer sebebi ise Ünal ve
Özsoy’a (1999) göre Türkiye’deki ilk eğitim bilimcilerin öğretmen kökenli akademisyenlerden oluşması ve
onların pratikteki sorunların çözümüne olan ilgileridir.
Buraya kadar olan kısımda yararcı tutumun akademik yazında giderek yaygınlaşmasının “toplumcu”
olmayan, büyük ölçüde piyasa odaklı, nakit değer yönelimli çalışmaların çoğalmasına kaynaklık ettiği
vurgulanmıştır. Çalışmada EYTPE yazınındaki yararcı yönelim, alandaki doktora tezlerinin çözümlenmesiyle
ortaya konulmaya çalışılarak, mikro düzeyli tartışmalara katkı sunulmaya çalışılmıştır. Kuşkusuz yazarlar,
doktora tezlerinin EYTPE alanının yararcı yönelimini ortaya koymada kayda değer sınırlıklar taşıdığının
bilincindedirler. Ancak konuyla ilgili çözümlemeler farklı boyutlarla çoğaltıldığında, burada yer verilen savlar
güçlenecektir.
YÖNTEM
Bu çalışma yararcı eğitim ve bilim politikalarının genelde eğitim bilimlerine, özelde ise EYTPE alanına
yansımalarını, doktora tezlerinin analizi ile ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma nitel araştırma desenine
uygun olarak düzenlenmiş, veriler doküman incelemesi yöntemi ile toplanmış ve içerik analizi tekniği ile
çözümlenmiştir.
Çalışmada 2000-2014 yılları arasında EYTPE Anabilim Dalında tamamlanmış, Yüksek Öğretim Kurulu
tez kataloğundan tam metnine ulaşılabilen 192 doktora tezi veri kaynağı olarak alınmıştır. Çalışmada doktora
tezlerinin alınmasının nedeni, doktora tezlerinin bilimsel niteliklerinin yüksek olması ve alanın yönelimini ortaya
koyabileceği düşüncesidir. Doktora tezleri, “tez adı, anahtar kelimeler, araştırmanın önemi, sonuç ve öneriler”
kısmı olmak üzere beş analiz birimine ayrılarak çözümlenmiştir.
Çözümlemelerde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Tezde eğitim-öğretim uygulamalarında karşılaşılan sorunları önemseme ve/ya çözüm bulma amacı
güdülmüş mü?
2. Tezde teoriye katkı sağlama amacı güdülmüş mü?
3. Tezde nakit değer edinimi kaygısı güdülmüş mü?
4. Tezde neoliberal politikalar ve sermayenin beklentileri çerçevesinde bir konu (neoliberal politikalar
çerçevesinde kuramsallaşan performansa dayalı değerlendirme, stratejik yönetim, yönetişim, toplam
kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi, etkililik, verimlilik, okul geliştirme, kalite göstergeleri vb.)
seçilmiş mi?
5. Tezde araştırmanın ilgili analiz birimlerinde toplumsal kalkınmaya katkı beklentisine yer verilmiş mi?
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Tablo-1. Tezlerin üniversitelere göre dağılımı
Üniversiteler

f

%

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

16

8,33

Gazi Üniversitesi

24

12,5

Anadolu Üniversitesi

9

4,69

Hacettepe Üniversitesi

16

8,33

Ankara Üniversitesi

40

20,84

İnönü Üniversitesi

11

5,73

Atatürk Üniversitesi

7

3,64

Kocaeli Üniversitesi

5

2,6

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

2

1,05

Marmara Üniversitesi

23

11,97

Dokuz Eylül Üniversitesi

8

4,16

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

4

2,08

Ege Üniversitesi

2

1,05

Osmangazi Üniversitesi

3

1,56

Fırat Üniversitesi

11

5,73

Pamukkale Üniversitesi

2

1,05

Gaziantep Üniversitesi

6

3,13

Selçuk Üniversitesi

3

1,56

f

TOPLAM

%

192 100

Tablo 1’de en fazla tezin Ankara Üniversitesi’nde tamamlandığı (% 20.94) görülmektedir. Ankara, Gazi
ve Marmara Üniversitelerinde tamamlanan tezler, bu alandaki tezlerin yarısına yakınını (% 45.31)
oluşturmaktadır. Bir bakıma bu üç üniversitedeki bilimsel ve eğitimsel kültürün niteliği alandaki tezlerin yararcı
yönelimini ortaya koyma açısından belirleyici olduğu söylenebilir.
BULGULAR
Bulguların ilk kısmında tezlerin araştırma yöntemi ve analiz birimine göre betimleyici tablolara yer
verilmiştir.
Tablo-2. Tezlerin araştırma yöntemine göre dağılımı
Yöntem

f

%

Nicel

114

59,38

Nitel

37

19,27

Karma Yöntem

41

21,35

Toplam

192

100

Tablo-3. Tezlerin araştırma modeline göre dağılımı
Model

f

%

Betimsel

153

79,69

Deneysel

9

4,69

İlişkisel

30

15,62

Toplam

192

100

Tablo 2 ve 3’te tezlerde nicel yöntemlerin ağırlıklı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Nicel çalışmalar
konunun sahadaki durumunu betimleme ve değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymada üstünlüklere
sahipken, nitel çalışmalar konunu anlaşılması, kavranması, bir başka ifadeyle teori geliştirmede üstünlüklere
sahiptir. Bu bakımdan tezlerde betimleyici ve durum belirleyici çalışmalara ağırlık verildiği anlaşılmaktadır. Bu
durum araştırmalarda var olan bir durumun betimlenmesi yolunun sıklıkla tercih edildiğini, genellenebilirlik
kaygısının yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum sisteme ilişkin sorunların betimlenerek genellenebilir
sonuçlar üretme kaygısı taşıdığını göstermektedir.
Tablo-4. Tezlerin örneklemine göre dağılımı
Çalışma Örneklemi

f

%

MEB Yöneticileri

4

2,08

Öğretim Elemanları

16

8,33

Belge ve Dokümanlar

14

7,29
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Fakülte ve Üniversiteler

5

2,6

Okul Sendika ve STK Yöneticileri

26

13,54

Denetmen, Yönetici ve Öğretmen

110

57, 30

Okul

3

1,56

Öğrenciler

7

3,65

İşsizler, Sokak Çocukları, Sendika ve Dernekler

6

3,13

Özel Sektör

1

0,52

Toplam

192

100

Tablo-4’e göre tezlerin büyük oranda denetmen, yönetici ve öğretmenleri (% 57,30) örneklem olarak
aldığı görülmektedir. Araştırmacıların örneklem seçiminin eğitim uygulamalarına dönük olduğu, uygulamaya
dair durumları veya sorunları betimlemeye dönük olduğu söylenebilir. Bu durum örneklem seçiminde gündelik
sorunlara yararcı bir yönelimin baskın olduğunu göstermektedir.
İçerik analizi sonucunda elde edilen bulgular
Tez adı, anahtar kelimeler, araştırmanın önemi ve sonuç-öneriler kısımlarında “uygulamadaki sorunların
çözümünün önemsenmesi”, “neoliberal politikalar çerçevesinde kuramsallaşan kavramlar” ve “nakit değer
edinimi”ne ilişkin kategoriler ve kodlar tablo 5’te yer almaktadır.
Tablo-5. Tez adında yararcı tutuma ilişkin kategoriler ve kodlar
Kategoriler

Kodlar

f

Uygulamadaki sorunların çözümünün önemsenmesi

sorunlara çözüm önerileri

8

uygulamaya dair model önerisi

6

başarılı uygulamalar

1
15

Neoliberal politikalar çerçevesinde kuramsallaşan kavramlar etkililik ve verimlilik

10

insan kaynakları ve toplam kalite yönetimi 6
stratejik planlama

4

okul geliştirme

3

performans değerlendirme ve yönetimi

3

hesap verebilirlik

4

yerinden yönetim, yönetişim, yerelleşme

2

kalite göstergeleri, kalite kültürü

3

pazarlama stratejileri

1
36

Nakit değer edinimi

tez adında rastlanmadı

Toplumsal kalkınmaya katkı

tez adında rastlanmadı

Teori geliştirme yönelimli çalışmalar

teorik analiz ve temeller

4

teorik çalışma

2

Toplam

6

Tablo 5’te uygulamadaki sorunların çözümünün önemsenmesi kategorisine bakıldığında incelenen
tezlerin 15’inde (% 7,81) tez adında, uygulamadaki sorunların çözümünün önemsenmesi doğrultusunda yararcı
yönelim olduğu görülmektedir. Sekiz tez adında sorunlara çözüm önerileri vurgusu, altı tez adında uygulamaya
dair model önerisi ve bir tez adında da başarılı uygulamalar vurgusu yer almaktadır. Neoliberal politikalar
çerçevesinde kuramsallaşan kavramlar kategorisinde ise, tez adında en fazla tekrar edilen kavramın etkililik ve
verimlilik (f=10) olduğu görülmektedir. Genel olarak incelenen tezlerin 36’sında (% 18,75) neoliberal politikalar
çerçevesinde kuramsallaşan kavramlar doğrultusunda yaracı yönelim olduğu görülmektedir.
Nakit değer edinimi ve toplumsal kalkınmaya katkı kategorilerine ilişkin tez adında herhangi bir bulgu
gözlenmemişken, teorik çalışmaların gerekliliği kategorisinde, incelenen tezlerin altısının adında teorik
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çalışmaların gerekliliği vurgusu yer almaktadır. Yararcı tutum karşıtı olarak belirlenen bu kategoriye ilişkin
kodların tez adında düşük oranda olması, alandaki yararcı yönelimin baskınlığından kaynaklanmış olabilir.
Tablo-6. Anahtar kelimelerde yararcı tutuma ilişkin bulgular
Kategoriler
Uygulamadaki sorunların
çözümünün önemsenmesi

Kodlar

f

hizmetiçi eğitim

1

yönetim sorunları

2

uygulama

1

program modeli

2

Toplam

6

etkililik ve verimlilik

9

insan kaynakları ve toplam kalite yönetimi 7

Neoliberal politikalar çerçevesinde
kuramsallaşan kavramlar

Nakit değer edinimi

stratejik planlama

3

okul geliştirme

2

performans değerlendirme ve yönetimi

3

hesap verebilirlik

4

yerinden yönetim, yönetişim, yerelleşme

3

kalite göstergeleri, kalite kültürü

3

pazarlama stratejileri

1

yeniden yapılandırma

1

esnek üretim

1

Toplam

37

öğrenci maliyetleri

1

Toplam

1

Toplumsal kalkınmaya katkı

anahtar kelimede rastlanmadı

Teorik çalışmaların gerekliliği

eleştirel kuram

2

temellendirilmiş teori

1

Toplam

3

Tablo 6’da uygulamadaki sorunların çözümünün önemsenmesi kategorisine bakıldığında incelenen
tezlerin altısında anahtar kelimelerde uygulamadaki sorunların çözümünün önemsenmesi doğrultusunda yararcı
bir yönelimin olduğu görülmektedir. Neoliberal politikalar çerçevesinde kuramsallaşan kavramlar kategorisinde
ise, anahtar kelimelerde en çok tekrar edilen kavramın etkililik ve verimlilik (f=9) olduğu; bunu insan kaynakları
ve toplam kalite yönetimi (f=7) kavramları izlemektedir. Genel olarak incelenen tezlerin 37’sinde neoliberal
politikalar çerçevesinde kuramsallaşan kavramlar doğrultusunda anahtar kelimelerde yararcı yönelimin olduğu
görülmektedir.
Nakit değer edinimi kategorisinde ise tezlerin birinin anahtar kelimeler kısmında öğrenci maliyetleri
koduyla yararcı yönelimin olduğu görülmektedir. Toplumsal kalkınmaya katkı kategorisinde anahtar kelimelerde
herhangi bir bulguya rastlanmazken, üç tezde teorik çalışmaların gerekliliği kategorisinde yararcı tutum karşıtı
bir yönelim görülmektedir.
Tablo-7. Tezlerin önem kısımlarında yararcı tutuma ilişkin bulgular
Kategoriler

Uygulamadaki sorunların
çözümünün önemsenmesi

Kodlar

f

uygulamaya fayda

37

çözüm önerileri

40

hizmeriçi eğitime katkı

8

model önerisi

2

Toplam

87

etkililik ve verimlilik

34

insan kaynakları ve toplam kalite yönetimi

10
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Neoliberal politikalar çerçevesinde
kuramsallaşan kavramlar

Nakit değer edinimi

Toplumsal kalkınmaya katkı

stratejik planlama

2

okul geliştirme

3

performans değerlendirme ve yönetimi

8

hesap verebilirlik

4

yerinden yönetim, yönetişim, yerelleşme

3

kalite göstergeleri, kalite kültürü

5

pazarlama stratejileri

1

rekabet kültürü

8

Toplam

78

mali kaynak yetersizliklerine çözüm önerileri

2

sosyal ilişkilerin artı değere dönüşümü

1

finans kaynaklarının verimli kullanımı

2

Toplam

5

bilimsel ve toplumsal yarar

2

toplumsal kalkınma aracı olarak eğitim

3

sosyal adalet uygulamaları yoluyla fırsat eşitliği 4

Teorik çalışmaların gerekliliği

Toplam

9

eğitim eşitsizliğinin kuramsal analizi

3

teorik katkı

8

Toplam

11

Tablo 7’de uygulamadaki sorunların çözümünün önemsenmesi kategorisine bakıldığında incelenen
tezlerin 87’sinde araştırmanın öneminde uygulamadaki sorunların çözümünün önemsenmesi doğrultusunda
yararcı yönelim dikkati çekmektedir. Tezlerin 37’sinde eğitim uygulamalarına katkı; 40’ında ise sorunlara
çözüm önerileri getirmenin önemsendiği görülmektedir.
Neoliberal politikalar çerçevesinde kuramsallaşan kavramlar kategorisinde ise en çok tekrar edilen
kavramın (f=34)” etkililik ve verimlilik” olduğu; daha sonra ise “insan kaynakları” ve “toplam kalite yönetimi”
(f=10) kavramlarının geldiği görülmektedir. Genel olarak incelenen tezlerin 78’inde neoliberal politikalar
çerçevesinde kuramsallaşan kavramların kullanılması, yararcı yönelimi işaret etmektedir. Nakit değer edinimi
kategorisinde ise tezlerin beşinde yararcı yönelim gözlenmiştir. Toplumsal kalkınmaya katkı kategorisinde
dokuz tezde; teorik çalışmaların gerekliliği kategorisinde ise 11 tezde yararcı tutum karşıtı yönelim görülmüştür.
Tablo-8. Tezlerin sonuç ve öneriler kısımlarında yararcı tutuma ilişkin bulgular
Kategoriler

Uygulamadaki sorunların
çözümünün önemsenmesi

Neoliberal politikalar çerçevesinde
kuramsallaşan kavramlar

Kodlar

f

uygulamaya fayda

12

çözüm önerileri

31

hizmetiçi eğitim

67

piyasa için nitelikli işgücü

1

model önerisi

3

Toplam

114

etkililik ve verimlilik

16

insan kaynakları ve toplam kalite yönetimi

11

stratejik planlama

2

okul geliştirme

1

performans değerlendirme ve yönetimi

6

hesap verebilirlik

1

yerinden yönetim, yönetişim, yerelleşme

5

pazarlama stratejileri

1

yeniden yapılandırma

1
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Nakit değer edinimi

Toplumsal Kalkınmaya Katkı

rekabet kültürü

2

Toplam

46

performansa dayalı ücretlendirme

6

okulun finans kaynağı yaratması

8

maddi ve manevi ödüllendirme

10

ücretlerin iyileştirilmesi

2

Toplam

26

bilimsel ve toplumsal yarar

3

toplumsal kalkınma aracı olarak eğitim

2

sosyal adalet uygulamaları yoluyla fırsat eşitliği 2

Teorik Çalışmaların Gerekliliği

Toplam

7

Teorik katkı

2

Toplam

2

Tablo 8’de tezlerin sonuç ve öneriler kısımlarında, tezlerin 114’ünde uygulamadaki sorunların
çözümünün önemsenmesi doğrultusunda yaracı yönelimin olduğu görülmektedir. Tezlerin 12’sinde uygulamaya
katkı getirici; 31’inde sorunlara çözüm önerileri getirmenin, 67’sinde ise hizmetiçi eğitim önerisinin geliştirildiği
görülmektedir. Neoliberal politikalar çerçevesinde kuramsallaşan kavramlar kategorisinde ise en çok tekrar
edilen kavramın (f=16) “etkililik ve verimlilik” olduğu; bunu “insan kaynakları” ve “toplam kalite yönetimi”
(f=11) kavramlarının izlediği görülmektedir. Genel olarak incelenen tezlerin 46’sında neoliberal politikalar
çerçevesinde kuramsallaşan kavramlar doğrultusunda yararcı yönelim olduğu görülmektedir.
Nakit değer edinimi kategorisinde ise tezlerin 26’sında yararcı yönelim olduğu görülmektedir.
Toplumsal kalkınmaya katkı kategorisinde yedi tezde; teorik çalışmaların gerekliliği kategorisinde ise iki tezde
yararcı tutum karşıtı bir yönelim görülmektedir.
SONUÇ ve TARTIŞMA
EYTPE alanındaki doktora tezlerinin yararcı yönelim açısından incelenmesi, genelde eğitim bilimleri
özelde ise EYTPE alanının konu gündemi ve yönelimi konusunda önemli göstergeler içermektedir. Tezlerin adı
ve anahtar kelimeler kısımlarında, yararcı yönelimi gösteren ifadeler, önem ve sonuç-öneriler kısımlarına göre
daha azdır. Ancak araştırmanın önemi kısmında uygulamadaki sorunların çözümünün sıklıkla ifade edildiği
görülmüştür. Eğitimde kuramdan çok uygulamaya ağırlık verilmesi (Bender, 2005), bilginin işlerliğinin yaşamda
sınanması ve problem çözmeye yönelik olması (Ocak, 2004), çevredeki sorunların çözümüne veya sorunlu bir
durumun sorunsuz bir şekle dönüştürülmesine yönelik mümkün olduğu kadar çok değerin bütünleştirilmesi
(Doğan, 2003) yararcılık açısından önemli görülmektedir. Sonuç ve öneriler kısmı açısından sistem içi çözüm
önerileri üretme kaygısıyla hizmetiçi eğitim önerisinin oldukça fazla olduğu görülmektedir. Hizmetiçi eğitim
önerisi, tezin doğrudan uygulamaya dönük bir yöneliminin olduğunu göstermektedir. Hizmetiçi eğitim önerisinin
sıklıkla tekrarlanmasının da yönetsel sorunların ortadan kaldırılması ile ilişkili olduğu ifade edilebilir.
Bilgi ekonomisi, bilgi teknolojileri, eğitim reformu, yönetişim, performans kriterleri, yaşam boyu
öğrenme, öğrenme toplumu, insan kaynakları, insan gücü yetiştirme, esneklik (Sayılan, 2006), verimlilik,
maliyet etkinliği, stratejik planlama, toplam kalite yönetimi, sürdürülebilir gelişme, yönetişim, rekabet, etkililik,
hesap verebilirlik (Şentürk, 2010) gibi kavramlar neoliberal ekonomi politikalarının etkisi ve piyasa beklentileri
ile eğitim kurumunun entegrasyonu sonucu oluşmuştur. Bu çerçevede incelenen tezlerdeki analiz birimlerinde
neoliberal politikalar ekseninde kuramsallaşan kavramlara sıklıkla rastlanması, piyasa beklentileri ile bilimsel
üretimin içiçe geçtiği, etkililik, verimlilik, insan kaynakları yönetimi ve toplam kalite yönetimi gibi kavramlar
toplumsal faydanın sağlanması yerine piyasa çıkarları nezdinde etkili, verimli insangücü yetiştirme ve insan
sermayesi sağlama amacıyla yetiştirilmesinin önemsendiği sonucuna ulaşılmıştır.
Neoliberalizmle birlikte üniversitelerin sorumlulukları toplumun toplumsal ihtiyaçlarından ziyade iş
dünyasının ekonomik ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli işgücünün yaratılması biçimiyle yapısal bir dönüşüme
uğramış, yetişen mezunlar açısından toplumsal faydanın gözetilmesi yerine bireysel kar ve piyasada üstünlük
önemli hale gelmiştir (Sancar ve Sancar, 2012).
Neoliberal küreselleşme ile birlikte devlet, eğitimin kamusal finansmanından çekilmiş, yerini özel okul,
dershane ve vakıf üniversitelerine bırakmıştır. Yeterli imkânlara sahip olmayan kesimler STK’lar tarafından
yürütülen kampanya ve projelere mahkûm edilmiş, bununla birlikte eğitim müfredatı “nitelikli” ve tüketici
işgücünü yetiştirecek biçimde değiştirilmiştir (Yıldız, 2008; Sancar ve Sancar, 2012). Bu belirlemeden hareketle
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Türkiye’de eğitim yönetimi alanındaki araştırmalarda, neoliberal politikaların ağırlığını ve etkisini koruduğu
söylenebilir.
Bireysel eylemlerin doğruluk veya yanlışlığı, nakit değer edinimi ile sonuçlanıp sonuçlanmamasına
bağlıdır. Yararcı felsefe açısından nakit değer edinimi metaforu sabit bir değer olarak görülmektedir.
Düşüncelerin doğruluğu ise para kazanmayı veya pratik bir avantaj elde etmeyi sağlamasıyla kanıtlanmaktadır.
Bilginin yararcı doğası nakit değer edinimi ile açıklanmaktadır (Cotkin, 1985). Neoliberal politikalardan
etkilenen eğitimin piyasa odaklı beklentilere yanıt arama çabaları düşünüldüğünde performansa göre
değerlendirme, performansa göre ücretlendirme, maddi ve manevi ödüllendirmeler, kamusal eğitim
harcamalarındaki kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıkan okul finansmanının yerel imkanlarla karşılanması olguları
düşünüldüğünde incelenen tezlerin önem ve sonuç-öneriler kısımlarında nakit değer ediniminin teşviki veya
önerisi yoluyla yararcı yönelim olduğu tespit edilmiştir. Eğitimin özelleştirilmesi uygulamaları düşünüldüğünde
arz kanalındaki uygulayıcılara ödüllendirme ve performansa dayalı ücretlendirme örnekleri ile karşılaşılırken;
talep kanalında ise eğitimde fırsat eşitsizlikleri sorunu giderek büyüyen bir sorun halini almaktadır.
İncelenen tezlerde analiz birimlerinin her biri açısından yararcı yönelime karşı bir tutum olarak
değerlendirilen toplumsal kalkınmaya katkı ve teorik çalışmaların gerekliliği kategorilerinde frekans değerlerinin
oldukça düşük olması, EYTPE bilim dalının geleceği açısından oldukça düşündürücüdür. Şentürk’e (2010) göre
EYTPE araştırmaları ve yaklaşımlarında toplumbilimsel değişkenler, olgular ve kavramlar ışığında inceleme ve
sorgulama eğilimi giderek azalmaktadır. Alan araştırmalarında yapay bir kuram-uygulama ayrımına gidilmekte,
devşirme konular ve sorun alanları ile kolaycılığa ve slogancılığa kayılmaktadır. Pragmatik felsefenin ilgili
alandaki doktora tezleri üzerindeki etkisinin, alanın gelecekteki yönelimi ve bilimsel çalışmalarının niteliği ve
içeriği açısından kaygı uyandıracak düzeyde olduğu ifade edilebilir. Son yıllarda eğitim bilimlerinin diğer
bilimler karşısında yürüttüğü/yürütemediği bir bilim olarak kabul edilme çabası da düşünüldüğünde teoriye
dönük çalışmaların yetersizliği bu çalışmanın önemli bir sonucudur. Sorun odaklı, güncel ve günlük uygulama
sorunlarının EYTPE alanını büyük ölçüde “işgal” etmesi, toplum odaklı, sistemin düşünsel ve yapısal
boyutlarıyla ilgili eleştirel perspektifli çalışmaların gerekliliği, bu çalışmanın en önemli sonucudur.
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SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYONLARI VE
ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ AKADEMİK BAŞARILARINI TAHMİN ETMESİ
PREDICTING ACADEMIC SUCCESS FROM ACADEMIC MOTIVATION AND
LEARNING APPROACHES IN CLASSROOM TEACHING STUDENTS
Yrd.Doç.Dr. Barış ÇETİN1
Özet
Bu araştırmanın amacı; sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları ve akademik motivasyonları
birlikte akademik başarılarını anlamlı biçimde yordayıp yordamadığının belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini 20122013 bahar döneminde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği
Anabilim dalında öğrenim gören 386 kız 150 erkek toplamda 536 öğrenciden oluşturmaktadır. Araştırmanın modeli
tahmin çalışmasıdır. Araştırmanın verileri Biggs, Kember, & Leung (2001) tarafından geliştirilen ve Turkce’ye Yilmaz
(2009) tarafından uyarlanan “The revised two-factor Study Process Questionnaire: R-SPQ-2F” ölçeği ve Vallerand at al.
(1992), tarafından geliştirilen Türkiye’ ye Eymür ve Geban (2011) tarafından uyarlanan akademik motivasyon ölçeği ve
kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçları şunlardır: Öğrencilerin akademik başarıları ile öğrenme
yaklaşımları arasında korelasyon saptanmamıştır. Öğrencilerin akademik başarıları ile akademik motivasyonları arasında
anlamlı korelasyon belirlenmemiştir. Öğrencilerin akademik motivasyonları ile öğrenme yaklaşımları arasında (r=.257)
düzeyinde korelasyon saptanmıştır. Öğrencilerin akademik motivasyonları ve öğrenme yaklaşımları birlikte akademik
başarıdaki toplam varyansın .078 açıklamaktadır.
Anahtar kelimeler: Sınıf öğretmenliği, öğrenme yaklaşımları, akademik motivasyon, genel akademik basarı.
Abstract
Our aim was to determine whether learning approaches and academic motivation together predict academic
success in classroom teaching students. The universe included 536 students (386 female, 150 male) studying at the
Classroom Teaching Division of the Canakkale 18 Mart University. Our research was designed as a prediction study.
Data was collected using “The revised two-factor Study Process Questionnaire” developed by Biggs, Kember, and Leung
(2001) and adapted to Turkish by Yilmaz (2009), the academic motivation scale developed by Vallerand et al. (1992)
and adapted to Turkish by Eymur and Geban (2011), and the personal information form. It was found that there isn’t a
relationship between academic success and learning approaches. There was no significant correlation between academic
success and academic motivation. Academic motivation and learning approached were correlated (r=.258). Academic
motivation and learning approaches, together, explained academic success (.078).
Keywords: Classroom teaching, learning approaches, academic motivation, general academic success.

GİRİŞ
Öğrencilerin öğrenmeleriyle ilgili araştırmalar, İsviçre’de Marton ve Saljo’nun (1976) öğrenmeye derin
ve yüzeysel yaklaşımları inceleyen çalışması ile başlamıştır (Marton & Saljo, 1976). İyi bir öğretimin genel
amacı öğrencileri derin bir yaklaşım kullanmaya yöneltmek ve yüzeysel bir yaklaşımın kullanılmasının önüne
geçmektir (Biggs, 1999).Yüzeysel yaklaşımda bulunan bir öğrenci daha yüksek seviye olan eylemler yerine
daha düşük seviyede eylemler kullanır. Yüzeysel bir yaklaşımın varlığı, öğretim veya değerlendirme
yöntemlerimizde bir şeylerin işlemez durumda olduğuna işaret eder (Biggs, Kember, & Leung, 2001). Öğrenme
süreçlerini anlamayı vurgulayan “derin yaklaşım”, kavramsal açıdan kişinin çaba ve konsantrasyona bağlı
çalışma stratejilerini düzenlemesinden net biçimde ayrılmaktadır (Entwisle & McCune, 2004). Derin öğrenme
yaklaşımına uyum sağlandığı zaman, öğrenenler öğrenenlerin konuları üzerine odaklanır, öğrenenler metin
içerisinde ilgilendiği olgunun yakalayabilmelerini denerler, öğrenenler okur ya da dinledikleri sunumumlar
dinlerler (Bowden & Marton, 1998). Yüzeysel yaklaşım rutin olarak ezberlemeyi içerirken, derin yaklaşım
önceden edinilmiş bilgilerle bağlantı kurulmasını ve mantık yürütmeyi kapsamaktadır. Öğrencilerin öğretmeöğrenme ortamına dair algılarına bakıldığında, derin yaklaşımın “iyi öğretme” ve “öğrenmede özgürlük”
tarafından etkilendiği bulunmuştur (Entwisle & Smith, 2002). Derin yaklaşım yazarların mesajlarını kavramak
ile ilişkilidir ve yüzeysel yaklaşımlar yanlış anlama veya birlikte mesajı kaybetme ile ilişkilidir (Marton &
Booth, 2009). Derin yaklaşım, mecaz ve öğrencilerin yüksek düşünmeye olanaklı hale getiren kavramsal yapı
çeşitlerinin temelini gerektirir (Biggs, 2001).
Motivasyon teorileri insanın doğası hakkında varsayımlarını kurması üzerinde inşa edilir (Deci &
Ryan, 1985). Deci and Ryan (1985) motivasyonu motivasyonsuzluk, dışsal motivasyon ve içsel motivasyon
şeklinde üç kategoriye ayırır (Deci & Ryan, 2002). İçsel motivasyon algılamaları kendi kendine öğrenmenin
önemli öncüsüdür. İçsel amaçlara doğru deneysel bir şekil doğrultusunda yönelmiş olan öğrenciler; derin
öğrenme, iyi performans ve dışsal amaçlara doğru yönelmiş olan öğrencilerden ziyade öğrenme görevlerinde
1
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büyük ısrar gösterirler (Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon, & Deci, 2004). Öz-belirleme teorisi, yetenek
hisleri ve geri dönüt içsel motivasyonu zenginleştiren hisleri kuvvetlendirir (Deci, 1972; Deci, 1973). İçsel
motivasyon insanların bir etkinlik yapmasını içerir (Gagne & Deci, 2005). İçsel motivasyon organizmanın aktif
doğasını merkeze alır ve insanın gelişimini karakterize eden yeteneklerin büyümesine ve öğrenmenin önemli
motive edicisidir. Öz-belirleme teorisi içsel motivasyon içerisinde yer alan bir kavram olup bir kişinin
davranışını başlatılması içerisinde özgürlüğün tecrübesini referans alır. Öz-belirleme teorisi sık sık bir kişinin
sonuçlar veya bir kişinin çevresel kontrolünü ve bireyin seçimlerini içerir (Deci & Ryan, 1985). Öz-belirleme
teorisi kişisel gelişim olarak temel konular, öz düzenleme, evrensel psikolojik ihtiyaçlar, yaşam amaçları,
özlemler, enerji ve geçerlilik, bilinçsiz süreçler, motivasyon için kültürel ilişkiler ve motivasyon üzerinde sosyal
çevrelerin etkilerini referans göstermektedir (Deci & Ryan, 2008). Öz belirleme teorisine göre daha fazla
özerklik destekleyici sosyal içerik daha fazla öz belirleme teorisi iddia eder veya içsel motivasyonu
zenginleştirir (Vansteenkiste, Lens, & Deci, 2006).
Diseth ve Kobbeltvedt (2010) akademik başarı stratejik öğrenme stratejileri ile pozitif ilişkilidir.
Amrai, Motlagh, Zalani ve Parhon (2011) akademik başarı ve motivasyon arasında ilişki bulunmaktadır. Özder
ve Motorcan (2013) akademik motivasyon ile akademik basari arasında anlamlı korelasyon bulunmaktadır.
Önder, Beşoluk, İskender, Masal ve Demirhan (2014) akademik motivasyon akademik basari üzerinde anlamlı
etkiye sahiptir. Cokley, Bernard, Cunningham ve Motoike (2001) motivasyonsuzluk, içsel motivasyon bilme,
içsel motivasyon başarma alt faktörler ile genel akademik başarı arasında anlamlı korelasyon saptanmıştır.
Robinson (2003), başarmak için içsel motivasyon ile başarı pozitif; motivasyonsuzluk, ile başarı arasında negatif
ilişki belirlemiştir. Lavender (2005) akademik motivasyon ölçeğinin alt faktörlerinden motivasyonsuzluk, ile
akademik başarı arasında anlamlı ilişki saptamıştır. McGhee (2010), motivasyon ile akademik başarı arasında
düşük negatif ilişki belirlemiştir.
Bu sonuçlar göstermektedir ki akademik motivasyon ve öğrenme yaklaşımları ile akademik başarı
arasında ilişki vardır. Bu araştırmanın amacı; sınıf öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören öğrencilerin
akademik motivasyon, öğrenme yaklaşımları ve alt faktörleri ile öğrencilerin genel akademik başarıları arasında
anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi; akademik motivasyon ve akademik kendi kendine öğrenme
ve alt faktörleri birlikte öğrencilerin genel akademik başarılarını anlamlı biçimde yordayıp yordamadığının
belirlenmesidir.
YÖNTEM
Tahmini çalışma korelasyon araştırmalarında diğer bir tasarım olarak kullanılır ve değişkenler arasında
korelasyonları inceler (Lodico, Spaulding, & Voegtle, 2010). Tahmini çalışmalarda korelasyon katsayıları bir
değişkenin diğer bir değişken tarafından nasıl tahmin edilebildiğini gösterir (McMillan, 2008). Bu araştırmanın
modeli sınıf öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören öğrencilerin akademik motivasyon ve öğrenme
yaklaşımları puanları birlikte öğrencilerin genel akademik başarıları arasındaki yordayıcı ilişkilerin belirlenmesi
amaç edinildiğinden tahmini çalışma” dir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın örneklemini 2012-2013 bahar döneminde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim
Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalında öğrenim gören 386 kız 150 erkek toplamda
536 öğrenciden oluşturmaktadır.
Veri toplama araçları
Akademik motivasyon ölçeği
Vallerand ve diğ. (1992) tarafından geliştirilen ve Türkçeye Eymür ve Geban (2011) tarafından
uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekte 28 madde 7 faktör, her faktör dörder maddeden oluşmakta ve her
madde de 7 seçenek bulunmaktadır. Ölçek, üç tane içsel motivasyon, üç tane dışsal motivasyon ve bir tane
motivasyonsuzluk faktörlerinden oluşmaktadır. Alt faktörlerden alınan puanlar 4 ile 28 arasında değişmekte ve
ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Ölçekte bulunan alt faktörlerin korelasyon değerleri .71 ile 83
arasında olup alt faktörlerin Cronbach’s alpha değeri ise .78 ile .90 arasinda değişmektedir.
Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği
Biggs, Kember, & Leung (2001) tarafından geliştirilmiş olan ve Yılmaz (2009) tarafından Türkçeye
uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Bu ölçek öğretmenlere sınıflarında öğrencilerinin öğrenme çevrelerini
değerlendirmek için geliştirilmiştir. Ölçek yirmi madde bulunmakta ve derin yaklaşım ve yüzeysel yaklaşım
şeklinde iki alt faktöre sahiptir. Derin yaklaşım faktörünün cronbach alfa katsayısı 0.73, yüzeysel yaklaşım
faktörünün cronbach alfa katsayısı 0.64’tür. Derin yaklaşım alt faktöründe on madde; yüzeysel yaklaşım alt
faktöründe on madde bulunmaktadır ve ölçekteki tüm maddeler olumludur. Bu ölçekte alınabilecek en yüksek
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puan 100; en düşük puan ise 20 dir.
Akademik Genel Ortalama: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği
Anabilim Dalına devam eden öğrencilerin birinci yarıyıl ile yedinci yarıyıl ait tüm derslerdeki puanların genel
ortalamasıdır.
Kişisel bilgi formu
Öğrencilerin kendi beyanları ile genel akademik ortalama, cinsiyet sorularından oluşmaktadır.
VERILERIN ANALIZI
Araştırmanın verileri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği programında
öğrenim gören 2012-2013 bahar dönemi döneminde “Akademik Motivasyon Ölçeği”, “Ders Çalışma Yaklaşımı
Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” 386 kız 150 erkek öğrenciye yüz yüze uygulanmıştır. Çoklu regresyon, ölçüt
değişken arasında bir korelasyonu belirlemek için araştırmacıları olanaklı hale getirme ve iki yada daha çok
tahmini değişkenlerin en iyi kombinasyon tekniğidir (Fraenkel &Wallen, 2006). Bu nedenle bu araştırmada
çoklu regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. “Akademik Motivasyon Ölçeği” ve “Ders Çalışma Yaklaşımı
Ölçeği” ölçeklerinden alınan puanlar ile genel akademik başarı arasında ilişki olup olmadığı pearson correlation
ile; “Akademik Motivasyon Ölçeği” ve “Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği” birlikte genel akademik ortalama
yordayıp yordamadığını belirlemek için de çoklu regresyon analizi ile belirlenmiştir.
BULGULAR
Table 1. Ders çalışma yaklaşımı ölçeği aritmatik ortalama ve standart sapma sonuçları
N
x
Derin yaklaşım
Yuzeysel yaklaşım
Ogrenme yaklasim toplam Puan

536
536
536

S

2.9160
3.0000
2.9347

Table 2. . Akademik motivasyon ölceğinin aritmatik ortalama ve standart sapma sonuçları
N
536
536
536
536
536
536
536
536

Akademik motivasyon toplam puan

.71201
.71565
.51285

x

S

3.9832
3.3918
3.6194
4.1082
3.2505
4.1474
2.2313
3.4478

.69826
.87084
.76410
.71529
.89345
.80112
1.00588
.54779

Table 3. Ders çalışma yaklaşım ve akademik motivasyon ölçekleri birlikte genel akademik başarının yordanmasına ilişkin çoklu regresyon
analizi sonuçları
B
Standard
B
t
p
Error B
(Constant)
3.375
.564
5.980
.000
Derin yaklaşım
.312
.118
.155
2.650
.008
Yuzeysel yaklaşım
-.263
.126
-.131
-2.083
.038
Öğrenme yaklaşım toplam puanları
-.083
.195
-.030
-.425
.671
.338
.116
.164
2.902
.004
Akademik motivasyon toplam puan

Dışsal motivasyon kendini ispat
Dışsal motivasyon düzenleme
Motivasyonsuzluk
R= .279 R 2= .078
F (11- 521)= 3.995, p= .000

-.063

.196

-.024

-.324

.746

-.284
-.033
.111
.157
.076
.038

.100
.100
.116
.088
.097
.073

-.172
-.018
.055
.097
.043
.027

-2.828
-.334
.958
1.782
.786
.518

.005
.739
.339
.075
.432
.605

Tablo 3’ te göre ders çalışma yaklaşım ve akademik motivasyon ile genel akademik başarı arasında
düşük düzeyde ancak anlamlı ilişki saptanmıştır (R= .279, R 2= .078, p<.001). Akademik motivasyon ve ders
çalışma yaklaşımları birlikte toplam varyansın yaklaşık % .078’ ni acıklamaktadır.

1204

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

Akademik motivasyon toplam

Ders çalışma yaklaşım toplam puan

Yuzeysel yaklaşım

Derin yaklaşım

Genel akademik ortalama

Table 4. Akademik motivasyon ve ders çalışma yaklaşımları ile genel akademik ortalama arasındaki korelasyon sonucları

Genel akademik ortalama
.142**

1

-.124**

-.012

.179* .080

.030

.039

.124**

.096*

.076

-.067

.421**

.281**

.212**

.166**

.048

-.015

*

**

.265**

*

Derin Yaklasim
Yuzeysel Yaklasim

.142**

1

.029
*

.528*
*

-.124

**

.029

1

.528**

.591**

*

.384*

*

.591
.090*

-

1

.327**
.143

**

*

-.069

.103

.029

.085

.248

.164* .257**

.229**

.232**

.203**

.159**

.119**

.167**

.499**

.543**

.429**

.404**

.344**

.252**

-.197**

1

.588**

.520**

.487**

.608**

.450**

.131**

.588**

1

.441**

.280**

.477**

.131**

.007

.520**

.441**

1

.332**

.299**

.159**

-.107*

.487**

.280**

.332**

1

.333**

.481**

-.313**

.608**

.477**

.299**

.333**

1

.330**

.048

.450**

.131**

.159**

.481**

.330**

1

-.103*

.131**

.007

-.107* **
.313

-

.048

-.103*

1

Ogrenme yak. top
-.012

*

Akademik motivasyon toplam puan
toplam

.164*

.179**

.384**

*
-.090
*

.080

.327**

**
.143
*

*

.030

.421**

-.069
*

*

.039

.281**

*
.103
*

*

.124**

.212**

.029
*

*

.096*

.166**

*
.085
*

*

.076

.048

**
.248
*

*

-.067

-.015

**
.265
*

.167* .197**

.257*
.229*
.232*
.203*
.159*
.119*

1
.499*
.543*
.429*
.404*
.344*
.252*

**. 0.001
*. 0.005

Tablo 4 e göre akademik motivasyon ile öğrenme yaklaşımları arasında (r=.257, p<.001) anlamlı
korelasyon tespit edilmiştir.
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmanın sonuçları şunlardır: Öğrencilerin genel akademik başarıları ile öğrenme yaklaşımları ve
akademik motivayonları arasında korelasyon saptanmamıştır. Öğrencilerin akademik motivasyonları ile
öğrenme yaklaşımları arasında (r= .257) düzeyinde ilişki saptanmıştır.
Bu araştırma sonucunda; oğrencilerin genel akademik başarı ile derin yaklaşım arasinda pozitif;
yüzeysel yaklaşım ile genel akademik başarı arasında negatif ilişki belirlenmiştir. Bu sonucu destekleyen
araştırma sonuçları şunlardır; Watkins (2001) yaptığı meta analiz çalışmasında öğrenme yaklaşımları ile
akademik başarı arasında korelasyon değerleri saptadı. Heikkilä ve Lonka (2006) akademik ortalama derin
öğrenme yaklaşımıyla düşük pozitif ilişkilidir. Diseth (2002) yüzeysel yaklaşım ile akademik yaklaşım arasında
negatif korelasyon ve akademik başarının belirlenmesinde derin strateji saptamıştır. Diseth (2007) sınav notları
ile derin yaklaşım arasında pozitif korelasyon tespit etmiştir. Diseth (2003) başarı ve yüzeysel yaklaşım arasında
anlamlı negatif ilişki; başarı ile derin yaklaşım pozitif ilişkilidir. Matthews, Lıetz ve Gurah (2007) derin
öğrenme başarı stratejisi ile orta düzeyde ilişkili; derin öğrenme yüzeysel strateji ile negatif ilişkilidir. Rosenthal
(2012) derin ve yüzeysel öğrenme yaklaşımları ile başarı arasında negatif ilişkidir. Zeegers (1999) derin
öğrenme yaklaşım ve akademik başarı arasında pozitif güçlü ilişki belirlemiştir. Ekinci (2009) öğrencilerin
başarı düzeyleri ile derinlemesine ve stratejik öğrenme yaklaşımı puanları arasında anlamlı pozitif ilişki,
yüzeysel öğrenme yaklaşımı puanları arasında anlamlı negatif ilişki vardır.
Öğrencilerin, akademik motivasyon ve öğrenme yaklaşımları toplam puanları genel akademik
ortalama ile ilişkili değildir. Öğrencilerin genel akademik ortalama puanları bir birlerine çok yakın olması
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akademik motivasyon ve öğrenme yaklaşımları toplam puanlar ile genel akademik ortalama arasında anlamlı
ilişkinin bulunmasının sebebi olarak düşünülmektedir. Diğer bir neden de genel akademik ortalama etki etmesi
muhtemel faktörlerin çeşitli ve çok olması nedeniyle genel akademik ortalama ile akademik motivasyon toplam
puanları ve öğrenme yaklaşımları arasında ilişki belirlenmemiştir.
Öğrencilerin akademik motivasyonları ve öğrenme yaklaşımları birlikte akademik başarıdaki toplam
varyansın .078 açıklamaktadır. Bu araştırmada elde edilen sonucu destekleyen araştırma sonuçları şunlardır:
Komarraju, Karau ve Schmeck (2009) motivasyonsuzluk ve başarı için içsel motivasyon başarıyı en iyi tahmin
etmektedir. Robinson (2003) akademik motivasyon ölçeğinin alt boyutlarından, içsel motivasyon, dışsal
motivasyon ve motivasyonsuzluk akademik başarı içerisindeki varyansın % 8 açıklamaktadır. Diseth, Pallesen,
Brunbor ve Larsen (2010) öğrenme yaklaşımı sınav performansını bağımsız tahmin edicisidir. Salamonson ve
diğ. (2013) yüzeysel öğrenme yaklaşımı ve derin yaklaşım akademik performansın önemli tahmin edicisidir.
Duff, Boyle, Dunleavy ve Ferguson (2003) derin yaklaşım, yüzeysel yaklaşım ve stratejik yaklaşım
akademik başarıyı düşük tahmin etmektedir. Diseth (2003) akademik başarı öğrenme yaklaşımları tarafından
tahmin edilmektedir. Choy, O’Grady ve Rotgans (2012) öğrencilerin öğrenme yaklaşımları akademik başarının
zayıf tahmin edicisidir. Lizzio, Wilson & Simons (2002) üniversite öğrencilerinin derin yaklaşım yüzeysel
yaklaşıma göre öğrencilerin genel akademik başarı ortalamalarını daha yüksek tahmin tahmin etmektedir.
Burton ve Sztaroszta (2007) derin öğrenme yaklaşımları akademik basariyi pozitif bir şekilde tahmin
etmemektedir.
Öğrencilerin genel akademik başarılarının açıklanmasında birçok faktör etki edebileceği
düşünülmektedir. Bu çalışmada genel akademik başarılarına etki etmesi muhtemel zeka, düşünme becerileri,
tutum, öğrenim gördüğü bolumu isteyerek seçme, düşünme becerileri ve ders çalışma alışkanlıkları vb.
faktörlerin etkilediği düşünülmektedir. Ayrıca, öğrencilerin genel akademik başarıları birbirlerine çok yakın
olması akademik motivasyon ve öğrenme yaklaşımları öğrencilerin genel akademik başarılarının düşük düzeyde
tahmin edilmesinin sebepleri olarak değerlendirilmektedir. Bu araştırmadan elde dilen sonuçların öğretmen
yetiştirme alanında araştırma yapan araştırmacılara kaynak sağlayacağı düşünülmektedir. Öğretmen
yetiştirmenin kalitesinin artırılmasında Eğitim Fakültesi de görev yapan idareci ve akademisyenler, eğitim
bakanlığı yetkiler tarafından öğretmenlerin daha kaliteli yetiştirilmesinde kullanılacaktır. Bu araştırma
sonucunda şu öneriler getirilebilir; Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
programına devam eden öğrencilerinin akademik motivasyonları ve ders çalışma yaklaşımları ders düzeyinde
öğrencilerin akademik başarılarını tahmin edip etmediği araştırılabilir.
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TEKNOLOJİK ARAÇ VE SİSTEMLERİN OKULLARIN ‘GÖZETİMİNDE’
KULLANILMASINA DAİR OLGUBİLİMSEL BİR ÇALIŞMA
A PHENOMENOLOGICAL STUDY ABOUT THE USE OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS
AND INSTRUMENTS IN RESPECT OF THE SURVEILLANCE OF SCHOOLS
Binali TUNÇ1,

Pınar ULUTAŞ2
Özet

Bu çalışmada, okullarda kullanılan çeşitli teknolojik araç ve sistemlerin, okul bileşenlerini ‘gözetim’ altına alma
süreçlerinde kullanımı anlaşılmaya çalışılmaktadır. Diğer toplumsal kurumlarda da gözlendiği gibi, teknolojik gelişmeler,
okul bileşenlerinin kontrol edilme yöntem ve araçlarını da farklılaştırmaktadır. Okullarda ‘güvenlik sistemleri, merkezi
ağlara bağlı bilgisayar temelli eğitim teknolojileri, yazılımlar’ gibi çok sayıda teknoloji kaynaklı kontrol mekanizması
bulunmaktadır. Çalışmada okullarda teknolojinin, eğitim sürecinde oynadığı doğrudan rolün dışında, eğitim
bileşenlerinin ‘kontrol’ü bağlamında kullanımı irdelenmektedir. Çalışma olgubilimsel araştırma desenine uygun
gerçekleştirilmiştir. Bireysel görüşmeler ve odak grup görüşmelerinde, katılımcıların, teknolojiyi, yaşamın doğal bir
bileşeni olarak içselleştirdikleri anlaşılmaktadır. Teknolojinin güvenlik ve verimliliği arttırıcı, olası bozucu ve gayri ciddi
davranışları sınırlandırıcı, özellikle öğretmenleri kendilerini kontrol etmelerinde uyarıcı bir faktör olarak görüldüğü
vurgulanmıştır. Araştırmada, teknolojinin kontrol amaçlı kullanımından ziyade güvenlik ve etkililik sorunlarının ortadan
kaldırılması bakımından önemli olduğu düşüncesi öne çıkmaktadır.
Anahtar kelimeler: Teknolojik araç ve sistemler, okulların gözetimi

Abstract
In this paper, the use of technological systems and instruments concerning the surveillance of school environment is
studied. As observed in other social instutions, technological developments differentiate the methods and instruments of
surveiling the school stakeholders. At schools, there are many technology based surveillance mechanism like security
systems, centralized-network computers based instructional technologies and software. In this study, the use of
technology at schools is discussed in terms of the surveillance of school stakeholders apart from its common role in
educational process. The study is followed out in accordance with phenomenological research design. In individual
interviews and focus group discussions, it is found out that participants have internalized the technology as a natural
component of their life. It is emphasized that technology is considered as increasing factor for safety and productivity
and limiting factor for informal and possible disagreeable behaviour and warning factor for teachers’ auto-control. The
view of participants that technology is important interms of eliminating problems and the low awareness of surveillance
via technolgy is foregrounded.
Key words: Technological systems and instruments, surveillance of school

GİRİŞ
Günümüz toplumsal yaşamının dinamiklerinde, teknoloji kaynaklı yoğun bir değişim ve dönüşüm
gözlenmektedir. Teknolojinin sağladığı olanaklar, insanların “özgürlük” alanlarına yönelik önemli değişiklikleri
de beraberinde getirmektedir. Teknolojinin sınırlarının genişlemesi, özgürlüklerin sınırlarını genişletir gibi
görünürken diğer yandan, özgürlükleri kısıtlayan bir ‘gözetim’ sürecini de beraberinde getirmektedir. Diğer bir
ifadeyle “gözetim altında hızlı bir enformasyon toplumu” dönemi yaşanmaktadır.
Yazıda vurgulanan ‘gözetim’ olgusu, ‘modern’ toplumda, Foucaultcu bir perspektifle, bireyin, doğduğu
andan yaşamının sonuna kadar sistematik olarak kayıt altına alınma ve gözetlenme süreçlerini ifade etmektedir.
Bu açıdan bakıldığında, teknolojik ilerleme, getirdiği yararların yanı sıra, kişisel yaşamları gözetim altında
tutma olanakları da yaratarak teknolojiyle toplumsal güç kaynakları arasında organik bir bağ oluşturmaktadır.
Çalışmada, modern dönemin başlarındaki ‘denetim toplumundan’, sofistike teknolojiler sayesinde ‘gözetim
toplumuna’ geçiş sürecinin, okul boyutu anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda okullarda kullanılan güvenlik
kameraları, internet bağlantılı akıllı tahtalar, e-okul ve MEBBİS gibi uygulamaların ‘gözetleyici’ boyutları,
öğretmenlerin perspektiflerinden irdelenmiştir.
Tarihsel seyir içinde göz(et)leme ve kontrol araçları farklılaşma gösterse de bir olgu olarak gözetim ve
kontrol süreklilik gösterir. Teknolojik gelişmeler, ‘gözetleme’ mekanizmalarının seyrini değiştirir niteliktedir.
Panoptikon kavramı, teknolojik gözetimin kavranması için güçlü bir metafor oluşturur. Teknoloji, ‘gözün
iktidarı’ (panoptikon) (Bentham, 2008) açısından olanaklar yaratarak, Orwell’ın (2000) ütopyasına gerçeklik
1
2
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kazandırmıştır. Bentham’ın panoptikon planı, gözetlemenin etkin ve iyi şekilde yapılabilmesi için ‘görünmeden
gözetleme’ ilkesini vurgulamaktadır. Gözetlemenin her an ve her yönden olabileceğine yönelik algının
gözetlenenin zihnine yerleştirilmesiyle, gözetlenenin üzerinde gözleyenin iktidarı kurulur.
Görünmeden gözetleme ilkesinin bu planda kullanılmasındaki temel sebep, gözetleyicinin veya
gözetleme unsurunun orada olmaması durumunda dahi, kişiye gözetlendiği hissi empoze edilerek, kişinin
kendisini sürekli olarak var olan otoritenin istediği davranışları göstermeye yönlendirmesidir. Öylesine ki,
mahkûmu iyi davranmaya, deliyi sakin olmaya, işçiyi çalışmaya, okul çocuğunu özenli olmaya, hastayı tedaviye
uymaya zorlamak için somut güç unsurlarına ve yaptırımlara gerek kalmamaktadır.
Foucault gözetimi sadece örgütler açısından değil, toplumun genelinde daha geniş disiplinci bir
bağlamda ele almaktadır. Özellikle 18.yy sonlarından başlayarak, toplumsal yapıyı oluşturan bireylerin
yerlerinin belirli olduğu, sürekli gözetlendiği ve bu bireyleri kendi kimliklerine sıkı sıkıya bağlı bir sistemin
içine iten bir iktidar biçimi gelişme göstermiştir. Modern devlette, birey ve topluma yönelik sürekli bir dikkat
söz konusudur. Bireylerin hiçbir şekilde ‘iktidardan, gözetimden, denetimden, uysallaştırmadan, yola
getirmeden’ kaçmaması için yerleştirilen ve geliştirilen bütün teknikler insanı şaşırtır (Foucault, 2005). Kuşatıcı
bu mekanizma, bireyin kim olduğunu, ne yaptığını, onunla ne yapılabileceğini belirleyen bir makine gibidir.
Bentham’ın ideal modern toplum kurumları (okul, hastane, fabrika, tımarhane vb.) için savunduğu mimari yapı,
bu dönemin toplumsal yapısının karakterini tanımlamada önemli bir işlev görmüştür.
Sanayi toplumuna geçişle birlikte çalışanların, ekonomik verimlilik adı altında gözetim altına
alınmasına yönelik girişimler yoğunlaşmıştır. Bu durumda, endüstriyel üretim modelinin standartlaştırılmış ve
doğadan büyük ölçüde yalıtılmış, insan aklının etkisi bulunmaktadır. Türkçe alanyazında modernite döneminde
toplumsal gözetimin yoğunlaştığına dikkat çeken çalışmalar (Aksoy, 2005; Bozkurt, 2000; Büyük ve Keskin,
2012; Gölbaşı, 2011; Özdel, 2012) bulunmaktadır. Toplumsal gözetimin, günümüz kent planlamalarına ve
mimarisine yansımaları açıktır. Kent girişleri ve çıkışları, kurumsal yapılar, cadde ve sokak gibi ortak kullanım
alanları ile özel yaşam alanları dâhil olmak üzere tüm insani eylemlerin, teknoloji aracılığıyla kayıt altına
alınması söz konusudur. Tüm bu gözetleme çabaları, verimlilik ve güvenlik sunma retoriğiyle
meşrulaştırılmaktadır.
Bilimsel çalışmaların dışında, teknolojinin gelişim sürecine paralel olarak daha sofistike gözetim
tekniklerinin toplumsal yapıların inşa edilmesindeki rolüne dikkat çeken çalışmalar mevcuttur. Orwell'in (2004)
“1984” isimli romanı bu tür çalışmalardan en bilinenidir. Orwell çağının ötesinde bir öngörü ile yazdığı bu
romanında, ‘Büyük Birader’ (Big Brother) adını verdiği dev bürokratik organizasyon tarafından insanların
bitimsiz bir gözetime alındığını, fantastik bir kurguyla ifade eder. 2000’li yılların ilk çeyreğinde bu fantastik
hikâyenin, gerçeğin gerisinde kaldığı gözlenmektedir. Uydu sistemleri ile insanlar anlık olarak izlenebilmekte,
konuşmalar uzaktan dinleme teknolojileri ile kayıt altına alınabilmektedir. Yine nüfus, bankacılık, eğitim, sağlık
gibi tüm kamusal hizmetler birer kontrol aracı olarak kullanılabilmektedir. Bilgisayar temelli yazılımlar, tv
yayınları gibi özel yaşam araçları bireysel ilgilerin, ‘gerekli’ hallerde kontrol edilebilmesine olanak
sağlamaktadır. Diğer yandan Gölbaşı’nın da (2011) altını çizdiği gibi bilgisayar yazılımı temelinde oluşturulan
e-devlet ve MERNİS projeleriyle bireylere ait bilgiler belli aralıklarla güncellenmektedir. Bu kamu kaynaklı
gözetleme boyutunu oluştururken, gözetlemenin bir diğer boyutunda, bireylerin tüketim davranışları yer
almaktadır. Tüketici profil çalışmaları, kredi kartı kullanım davranışının izlenmesi, çalışanların ve tüketicilerin
çalışma tarzları ve tüketim eğilimlerinin izlenmesi böyledir.
Foucault (2003), otoritenin, kendi zor kullanma yetkisini haklı çıkarmak üzere bazı istenmeyen
durumlara göz yumduğunu belirtir. Toplumda suçluluğun ortadan kaldırılmasına yönelik ciddi bir çözümün
üretilmemesi böyledir. Olumsuz durumlar, otorite kaynaklarına (egemenlere) gözetleme, cezalandırma ve
müdahale etme konusunda meşruiyet zemini yaratır. Okullar bireylerin ‘kapatıldığı’ ve ‘kuşatıldığı’
kurumlardan biri olması bakımından, okullarda gözetleme ve müdahaleyi meşru kılacak ‘disiplinsizlik’
durumları tanımlanır. Althusser (2003) bunu egemen sınıfın ideolojik olarak, diğer sınıfları kontrol etmede
‘doğru’ bir okul kültürü tanımlaması yapma olarak açıklar. Okullarda, çocukların davranışlarına müdahale
etmede gerekçe oluşturacak bir ‘makbul’ (istenir) tipoloji oluşturulur. Öğrenciler ve öğretmenler “sudaki balık”
(Althusser, 2003) gibi, makbul eğitimsel kültür içinde sosyalleştiklerinden, içindeki koşulları anlamada güçlük
çekerler. Okullarda davranışların ve durumların tek biçimlilik temelinde (giyimler, iletişim kalıpları, öğrenme
süreçleri, başarı belirleme, belgelendirme süreçleri vb.) düzenlemesinin doğal kabul edilmesi böyledir.
Okulda hiyerarşik gözetim, öğrencilerin yönetmeliklere uygun hareket etmesini sağlayan bir disiplin
tekniği olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, panoptik (hiyerarşik gözetim) bir düzen şeklinde öğretmen öğrenciyi,
yönetici, öğretmen ve öğrenciyi, okul yönetim kurulu ve resmi görevliler (denetmenler gibi) hepsini izler.
Öğretmenin, ders sürecinde kapı kapalı olduğu halde dışarıda birinin korkusunu içinde hissederek, kullandığı
kavramları özenle seçmeye çalışması, öğrenciye yaklaşımında kontrollü olması panoptikonu yansıtmaktadır
(Aka, 2004).
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Okulda işletilen gözetim süreci, Freire’nin (2008) dile getirdiği ‘özne’leştirici eğitim yerine
nesneleştirici bir eğitime dönüktür. Birey, eğitim yoluyla yeteneklerini geliştirirken, kendisini sınırlandıran, bir
başka açıdan da nesneleştiren baskılara karşı koymayı da öğrenmelidir. Bu baskıları ve bireyi nesneleştiren
öğrenme düzenlemeleri öğrenciyi doğrudan denetim altında tutulan bir nesne olarak tanımlayıp, kendisine
bildirilenleri yapmaya zorlayıp, bunları yapmadığında da çeşitli yollarla cezalandırmaya dayanır. Bu işleyişte,
cezalandırmaya gerekçe olabilecek davranışların, olabildiğince, bireyin özel yaşam alanı dâhil hiçbir yerde
ortaya çıkmasını ‘önleyici’ ileri teknoloji ürünlerini kullanmak gerekli görülür. Okul içi denetimin despotik
karakterini ortaya çıkaran tek tipleştirici kurallar ve fiziksel cezayı da içeren yaptırımları, sınıf ve okul
ortamlarını kapalı devre televizyonlar, internet kameraları ile izleyebilme teknolojileri tamamlamaktadır
(Aksoy, 2005). Okullarda kullanılan MEBBİS, e-okul ve yine merkezi ağlara bağlı internet kullanımı, okul
bileşenlerinin kişisel bilgileri kadar günlük işlem ve eylemlerini de kayıt altına almaktadır.
Alanyazında okullardaki teknolojik araçların kullanımına yönelik eleştirel çalışmalar sınırlı sayıdadır.
Aksoy (2005), okula yönelik radikal eleştirilerin kitlesel bir öğrenme etkinliğine değil, öğrenme etkinliğinin
denetlenme biçimlerine ve bu biçimlerden birini oluşturması özelliği ile ilgili olarak ‘okula’ yönelik olduğunu
öne sürmektedir. Bunun yanı sıra, okullardaki örgütlenme yapısı ve öğretim içeriğinin bir kısmı, yönetici,
öğretmen ve öğrencilerin sahip oldukları teknoloji (özel olarak da belirli bir sınırlılıktaki bilgisayar ve internet
yazılımları) kullanma becerileri ile doğrudan ilişkili olmak zorunda kalacağını ve bu yöndeki gelişilmelerin nasıl
bir sakınca veya üstünlük yaratabileceğine ilişkin görüşlerin farklılaşacağını ileri sürmektedir. Bu çalışmada,
modern yaşamın beraberinde getirdiği ‘gözetim toplumu’ süreci ile bu durumun toplumsal işleyişin mikro
yansımaları olan okul ortamlarına etkileri anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda okullarda kullanılan güvenlik
kameraları, internet bağlantısı olan etkileşimli tahtalar, e-okul ve MEBBİS sistemlerinin okul bileşenlerinin
gözetiminde kullanımı, öğretmen perspektiflerine dayalı olarak belirlenmiştir.
YÖNTEM
Çalışmada, konunun belli bir grubun ya da grup üyelerinin bakış açısından derinlemesine ele
alınmasına ve sistematik olarak anlaşılması ve incelenmesine olanak tanıması nedeniyle olgubilimsel
(fenomonolojik) araştırma deseni tercih edilmiştir (Bogdan ve Biklen, 1998). Olgubilimsel betimlemelerde
özneyle yapılan görüşmelerde, öznenin söyleminden yola çıkılarak, öznenin niyetinin ne olduğu anlaşılmaya
çalışılır (Foucault, 2005). Bu yöntemde durumun kendisinden çok öznenin duruma ilişkin düşüncesi önemlidir.
Olgubilimsel araştırma desenine uygun olarak düzenlenen araştırmada, okullarda kullanılan güvenlik
araçları (kamera, mobese), okul bileşenlerinin işlemlerini gerçekleştirirken kullandıkları sistemlerin (MEBBİS,
e-okul vb.) okul bileşenlerinin yaşamlarına, davranışlarına, duygusal yaşantılarına yansımaları konusundaki
algıları, gözlemleri ve deneyimleri, derinlemesine anlaşılmaya çalışılmaktadır.
Araştırma verileri 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde, Mersin ili merkezindeki bir ilkokulda
sekiz öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen odak grup çalışması ve ayrıca üç farklı liseden üç öğretmenle
bireysel olarak gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerden elde edilmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazları ile
kaydedilmiş, daha sonra araştırmacılarca temel iki alt temaya (yazılım ve donanım) uygun olarak yazılı hale
getirilmiştir. Görüşme analizi beş alt tema altında yapılmıştır. Bu temalar; (1) kamera, (2) etkileşimli tahtalar ve
tabletler, (3) MEBBİS sistemi, (4) e-okul sistemi (5) internet teknolojisidir.
Görüşmecilere, okullarındaki kamera sisteminin (okul girişi, bahçe, koridorlar, öğretmenler odası
kameraları), okul atmosferi ve yönetici, öğretmen, öğrenci davranışlarına etkisini belirlemeye yönelik iki soru
yöneltilmiştir. Yine okullarda kullanılan etkileşimli tahta, tablet gibi teknolojiler ve bunların işletim
sistemlerinin yönetici, öğretmen ve öğrenci davranışlarına yansımalarını anlamaya yönelik iki soruya yer
verilmiştir. MEBBİS sisteminin içeriği ve kişisel veri girişlerine (ödüller, cezalar, kıdem, çalışılan okullar,
sendikal üyelikler, haciz işlemleri, görevlendirmeler, alınan eğitimler, adres ve iletişim bilgileri, banka bilgileri
gibi kişisel bilgiler) yönelik bir soruya yer verilmiştir. E-okul uygulamasının içeriği (öğrencilerin ailevi,
akademik, devam-devamsızlık, sosyo-ekonomik, sağlık ve iletişim bilgileri) ve bu içeriğin bir havuzda
toplanması, kullanımı konusundaki görüşleri belirlemek üzere bir soru yöneltilmiştir. Beşinci alt temaya yönelik
olarak internet temelli eğitim içerikleri, bilgi kaynakları ve diğer kişisel (sohbet programları, facebook, twitter
vb.) kullanımlara yönelik görüşleri belirlemeyi amaçlayan bir soruya yer verilmiştir.
Veri toplama süreci sonunda elde edilen nitel veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Yıldırım
ve Şimşek (2005), içerik analizini metinlerin düzenlenmesi, sınıflandırılması, karşılaştırılması ve metinlerden
teorik sonuçlar çıkarılmasından oluşan bir veri analiz tekniği olarak tanımlamaktadır. İçerik analizi tekniği ile
toplanan verilerin ayrıntılı ve derinlemesine analiz edilmesi ile görüşmeci ifadelerine dayalı, kontrollü bir
yargıya varılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, elde dilen veri birçok defa gözden geçirilerek, ilgili alanyazın ve
görüşme formundaki sorular dikkate alınarak çözümlenmiştir. Bu süreçte birbirine benzeyen veriler belirli
kavram ve temalar altında birleştirilmiş ve anlaşılır olması sağlanmıştır.
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BULGULAR
Bu kısımda araştırmanın teorik kısmında ifade edilen, okullardaki gözetim araçlarının kullanımına dair
öğretmen görüşleri yer almaktadır. Öğretmen görüşleri iki ana tema altında alt temalar şeklinde verilmiştir.
Öncelikle tüm görüşmelerden ortaya çıkan ana temalar ve bunların alt temaları çizelge halinde yer almaktadır.
Daha sonra çizelgede genel çerçevesi oluşturulan görüşler alt temalar halinde değerlendirilmiş ve görüşmeci
ifadelerinden yapılan doğrudan alıntılarla desteklenmiştir.
Tablo 1: İçerik Analizinde Oluşan Ana Temalar ve Alt Temalar
Ana Temalar

Alt Temalar

İnternet kullanımı ve güvenliği
Yazılım

Alt Temalar
Teknolojinin parçası olma
Öğretimin niteliğini arttırma
Öğrenci sorumlulukları üzerine olumsuz etkisi
MEBBİS ve internet güvenliğinin sağlanması konusundaki kaygı

E-Okul-MEBBİS

Kamera
Donanım
Etkileşimli Tahtalar

Öğretmen inisiyatifi üzerinde caydırıcı etkisi
Okul-veli-öğrenci-bilgi akışı
Davranış farklılığına neden olması
İçselleştirilmiş olması
Olumsuz davranışları/durumları engellemesi
Öğrencilerin farkındalık durumları ve etkileri
Sınıf içine konulması durumunda öğretmen görüşleri
Ders niteliğini arttırma üzerine etkileri
Fiziki etkileri
Kişisel kullanım

Görüşmecilerin okullardaki teknolojilerin yazılım ve donanımlarının okul bileşenlerine etkileri
konusunda farkındalıklarının yüksek olmadığı söylenebilir. Teknolojinin yaşamlarında giderek daha fazla yer
almasına karşın teknolojinin çeşitli yönlerden değerlendirilmesinin sınırlı kaldığı gözlenmiştir. Foucault’nun
normalleşme sürecinin, okullardaki teknoloji konusunda işlediği söylenebilir. Okullarda kullanılan teknoloji,
güvenlik, kolaylık, işlemlerin hızlanması, verimlilik artışı gibi olumlayıcı yönleriyle algılandığı söylenebilir.
Ancak diğer yandan odak grup görüşmesinde katılımcılardan bazılarının teknolojinin kontrol, denetim, gözetim
gibi yönlerine vurgu yapmaları, diğer katılımcıların da aynı yönde deneyimlerinin olduğunu dile getirmelerini
sağlamıştır. Teknolojinin gözetim amaçlı kullanım durumlarının okullarında yaşandığı, öğrenciler, öğretmenler
ve yöneticilerce çeşitli biçimlerde baskı amaçlı kullanıldığı dile getirilmiştir. Teknolojinin yaşamın parçası
haline geldiği tüm öğretmenlerce vurgulanmıştır. Teknolojinin öğretimde kullanımının öğretim sürecini olumlu
yönde etkilediğini belirten bir müzik öğretmeni şu ifadeleri kullanmıştır:
‘Eskiden sadece derse girerdik. Sen çal, sen söyle… ‘Sesi güzel olan var mı?’ tarzındaydı ama şimdi
çocuğa o sesi dinletebiliyoruz. Öğrenci hayal etmiyor, dinleyebiliyor. Eskiden çocuk sadece hayal
ediyordu. İyi okullarda çocuk o sesi piyano ile duyabilirken kötü okullarda duyulamıyordu. Ama şimdi
her yerden internetten o ortamda anlatabiliyorum.’ (K 2)
Bazı katılımcılar internet teknolojilerinin öğretimin niteliğini arttırma özelliğinin yanı sıra, öğrenci
sorumlulukları üzerine olumsuz etkisini dile getirmişlerdir.
‘Çocuğa ödev veriyorsun, internetten olduğu gibi çıktısını alıp geliyor. Mesela ödev vermişim bir
türkünün hikâyesini. Türkünün başı var, altında makarna tarifi var. Çocuk okumadan gelmiş, okumadan
hazır… Ödevlerde özveri yok çünkü onlarda alışmışlar. Düşünceleri de, ödevleri de kısıtlıyor.’ (K 2)
Bir diğer öğretmen öğrencilerin internetin etkili ve doğru kullanımı konusunda yeterli danışmanlığı ve
kontrolü sağlayamadığını dile getirmiştir:
‘Google her şeye ulaştırıyor, çok muhteşem bir şey ama tabi kolaylık da, emeksizlik de… İşleri kopyala
yapıştıra yöneltip tembelleştiriyor... Kontrol etmek mümkün değil üç ödev veriyorsak bir tanesini
kontrol edebiliyoruz.’ (K 7)
Foucault (2005), gözetimin bir iktidar modeli olduğunu belirtir. Son teknolojik gelişmeler,
Foucault’nun panoptikonla ifade ettiği, ‘insanların başkalarınca doğrudan gözetlenmesi’ne dayalı gözetim,
‘teknolojinin insanı gözetlediği’ bir gözetime dönüşmektedir. Bu bir yönüyle panoptikonla ifade edilen
‘görünmeden görme’nin, ‘insansız görme’ye evrilmesidir. Doğrudan bir fiziki kontrol mekanizması olmasa da
denetim teknolojik boyuta taşınmıştır. Bu sistemde kayıt altına alınan veriler yıllar sonra dahi gözetlenme riskini
taşımaktadır. Foucault’nun iddiasına paralel olarak, yazılım temasında öne çıkan ifadeler internet güvenliğinin
sağlanması ve MEBBİS sistemi üzerine olmuştur. Katılımcılar, internet güvenliğinin sağlanmasının mümkün
olmadığı ve MEBBİS sisteminde kişisel bilgilerinin bulunması nedeniyle endişe duyduklarını ifade etmişlerdir:
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‘Türkiye’de de değil dünya üzerinde gelişim adına ne varsa herkes istediğini depolar. Bir bilgi bilişim
alanına girdiği anda onun güvenliğini sağlamak çok güç. Her şekilde o bilgi elde edilebilir. İstediğiniz
kadar güvenlik tedbirleri alın o bir şekilde alınır.’
‘Bilişimin içine düştüğünüz an istediğiniz güvenlik tedbirlerini alın o bilgiyi artık her türlü, herkes,
isteyen herkes ulaşabilir. O yüzden bu kadar bilginin olması ne kadar gerekli? Onu milli eğitim
bakanlığı ne olmuş da bu kadar bilgiyi istiyor diye sorgulamak lazım. Bu bilgilerin bu kadar yüksek
şekilde depolanması ilk bakışta masum gibi görünse de bu bilgiler birinin eline geçtiğinde başka
amaçlar için kullanılabileceği için… yani bu bilgiler ile üzerimize fabrika bile kurulabilir… şu an o
kadar üst düzey bilgiler var. Nüfus cüzdanın seri numarası bile var.’ (K 1)
‘…web sitelerinden öğretmenlerin fotolarını kaldırın diye bir yazı geldi… Demek ki işin bir başka
boyutu bu fotoğrafların alınıp başka bir şekilde kullanıldığı söyleniyor.’ (K 1)
‘Bir hard diskten istediği kadar öğrenci bir şey silsin biz o bilgiyi geri getiriyoruz. Hard disk yansa bile
geri getiren sistemler var.’ (K 1)
‘Ben mesela MEBBİS de TC kimlik no, eşimin TC ve iş bilgileri, ne kadar ziynet eşyamız var… senin,
benim malım mülkümle işin olmamalı… ve her işimiz TC no ile yapılıyor öyle hackerler var ki her
bilgime ulaşabilirler.’ (K 2)
Katılımcılar kişisel bilgilerinin, başka bir zamanda başka insanlarca ulaşılabileceği düşüncesinden
endişe duymaktadırlar. Bu endişe yukarıda vurgulanan ‘insansız gözlenme’nin öğretmenlerce içselleştirildiğini
göstermektedir. İnsansız gözlenme, her ne kadar teknoloji kaynaklı olsa da belirli bir zaman diliminde
başkalarınca görmeye olanak veren kayıtlar yapması nedeniyle öğretmenler üzerinde baskı oluşturmaktadır.
Diğer yandan katılımcılar e-okul sistemi konusunda öğrenci-veli-okul bilgi akışını sağlaması açısından
olumlu görüşler bildirirken, inisiyatif kullanma konusunda kısıtlayıcı etkisinden söz etmişlerdir. Katılımcılardan
bazıları, e-okul sisteminin her ne kadar elektronik ortamda işlemleri kolaylaştırıyor gibi görünse de
öğretmenlerin yaptıkları işlemleri kayıt altına aldığı için kendilerini baskı altında hissettiklerini belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin öğrencilerle ilgili öznel durumlara ilişkin inisiyatif kullanmada çekinceli davrandıkları
anlaşılmaktadır.
‘E-okul sistemi daha merkezi bir şekilde bizi denetliyor. birinci yazılılar, ikinci yazılılar… Ben not
verirken düşünüyorum. Mesela birinci yazılıdan 20 almış öğrenci, ikinciden 80 almış. Simdi ben
düşünüyorum çocuk kopya mı çekmiş derler.. Ben ya soruyu kolay sormuşumdur ya çocuk çalışmıştır
ama merkezde bir takip var. Eskiden karne görüşünü elimizle yazardık yani ben ilk öğretmen olduğum
yılda karnedeki tatil dileğini bile e-okula yazmamız bekleniyor.’ (K 3)
‘E-okulda da not girişi yapıyoruz ve sonra değiştiriyor muyuz? Çünkü sistem her hareketi kayıt altında
tutuyor.’ (K 4)
Katılımcıların yukarıdaki ifadelerinden, teknolojik gelişmelerin işi kolaylaştırıyor gibi görünse de
öğretmenleri eğitim sürecinde müdahale etmekten alıkoymakta, öğretmenlerin süreci yönlendirme ve insani
durumlarda uygun müdahaleler yapmalarını engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların
görüşlerinin alındığı bir diğer tema okulda kullanılan kameralar ve etkileşimli tahtaların eğitim bileşenlerinin
davranışlarına yansımalarıdır. Katılımcılar, kameraların, okul bileşenlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik
olduğunu ifade etmektedirler. Odak grup görüşmesinde bir katılımcı dışında diğer katılımcılar, kameraların
olumlu olduğunu, olumsuz davranış gösteren öğrencilerin tespitinde işe yaradığını vurgulamışlardır. Ancak
kameraların kendini rahatsız ettiğini, yöneticilerin kameraları, öğretmenlere müdahale etmede kullandığına dair
ifadeleri, diğer katılımcıların da benzer şeyleri yaşadıklarını fark ettirmiştir. Kameralar nedeniyle öğrencilerin
ve öğretmenlerin doğal olmayan, yapay davranışlar sergilediklerini belirten katılımcılar olmuştur. Olumlu
görüşlerde, kameraların ihtiyaçtan doğması ve olumsuz davranışları engellemesi görüşleri öne çıkmaktadır.
‘Bir ihtiyaçtan doğmuş yani bir problem ortaya çıktıktan sonra böyle bir şeye ihtiyaç duyulduğu için
güvenlik kameraları konulmuş. Okul içinden ziyade genelde okul dışından gelen tehditler için bizim
okulumuzda kullanılıyor.’ (K 1)
‘Ben insanların daha dikkatli olduklarını düşünüyorum kameralar karşısında, olumlu oluyor.’ (K 5)
‘İnsanların izlendiği zaman mobese olmayan ışıklarda her defasında kırmızıda geçenleri görüyorum
ama mobese olanlarda insanlar kırmızıda asla geçmiyor. İnsanlara çeki düzen veriyor. Düzenli
insanların yaşantısında bir artısı çok yok ama düzensiz davranışlarda bulunan insanları biraz düzene
sokuya diyebiliriz.’ (K 6)
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‘İnsan doğası gereği yanlışa çok meyillidir. Şimdi yasak olan her şey çekici… Kanuna göre
davranmazsak yargılanacağımızı biliyoruz. ’ (K 5)
Katılımcıların, doğrudan gözetleyici özelliği bulunan kameraların gerekliliğine inandıkları
anlaşılmaktadır. Kameraların normal davranış gösterenler için sorun olmadığını, daha çok bozucu davranışlar
gösterenlere yönelik olduğunu belirtmişlerdir. Genel olarak yukarıdaki ifadelerden, katılımcıların, insanların
doğasına ilişkin kötümser yargılara sahip oldukları anlaşılmaktadır. İnsanların gözetim altında olmadıklarında
bozucu, sorun çıkarıcı davranışlar gösterebildiklerini, ancak gözetlendiklerinde davranışlarını
sınırlandırdıklarını belirtmeleri bu yargıyı desteklemektedir. Bu Foucault’nun (2005) iktidarın, kendini, gerekli,
zaruri göstererek meşruluk kazandığı düşüncesini teyit etmektedir. Foucault itaatkâr bireyler yaratmak için
bireylerin yukarıdan bir otorite figürüne gerek kalmadan, kendi kendilerine bir otokontrol mekanizması
geliştirdiklerini ileri sürmektedir. Bazı katılımcılar kameraları kanıksadığını, ancak bazı zamanlarda farkına
vardıklarını belirtmişlerdir.
‘Kanıksadığımı düşünüyorum ama trafik de MOBESE görünce kendimi düzeltiyorum ama takıntı
haline getirmiyorum.’ (K 2)
‘Teknolojinin beni izlediğini düşünmedim.’ (K 7)
‘Güvenlik kamerasından bahsedecek olursak ben okulda çok farkında değilim. Yani o kadar alışık bir
durum ki birinin bizi izlediğini düşünmüyordum… Ne zaman ki müdür bey tarafından yaptığımız bir
şey söylendi biz o zaman fark ettik ki kameradan bizi izliyorlar. Ondan sonra kameraya el sallar olduk.
O zamana kadar fark etmeden yaşamı sürdürüyorduk. Kamera vardı ama kimsenin onun başına geçip
izleyeceğini bilmiyordum, düşünmüyordum.’ (K 3)
Okuldaki kameralardan izlendiğini fark eden öğretmen ve bunu paylaştığı arkadaşları, gözetlendikleri
düşüncesini zihinlerinde yerleştirmektedirler. Normal zamanlarda ‘kameraya el sallamaları’ gözetlenmekten
etkilenmedikleri biçiminde görünse de kameraya el sallama davranışı da aslında “biz gözetlendiğimizin
farkındayız ve sorun çıkarmıyoruz” mesajını iletmedir. Öğrenciler açısından değerlendirilince, katılımcılar
öğrenciliklerin kameralara olan farkındalıklarının oldukça düşük olduğu, farkındalığı yüksek olanların ise bu
durumu kendi lehlerine kullanmaya çalıştıkları yönünde görüş bildirmişlerdir.
‘Öğrencilerin davranışlarını fazla etkilediğini düşünmüyorum çünkü örgencilerin farkındalıkları az...’
(K 7)
‘Bir arkadaşımın yaşadığı örnekten bahsedeyim; sınıfa ‘gir’ demiş, çocuk da; ‘ne yaparsan koridorda
yapsana’ diye cevap vermiş.’ (K 5)
Yukarıdaki ifade kameraların gözetleme niteliğinin öğretmen, öğrenciler ve yöneticilerce
kullanılabileceğini göstermektedir. Bu ifadedeki mesaj, okuldaki teknolojinin yazılım boyutunda, bilgilerinin
kayıt altına alınmasından ve kötüye kullanımından endişe duyduklarını belirten öğretmenlerin bu kaygılarının
yersiz olmadığı, gerçekçi bir nedene dayandığını işaret etmektedir.
Yine yukarıda öğrencinin kameralara ilişkin söylediklerinin, okullardaki teknolojinin, zincirleme bir
gözleme ve gözetim ağı oluşturma potansiyelini göstermektedir. Aka (2004), gözetlemenin, sistemin kontrol
mekanizması ve dengesi olarak işlediğini belirtmektedir. Buna bağlı olarak hiyerarşik gözetimin bir düzen
şeklinde öğretmen öğrenciyi, yönetici öğretmeni ve öğrenciyi, resmi görevlilerin ise onları hepsini izlediğini
belirtmektedir. Bir başka ifadeyle teknolojik araçlar, sürekli bir gözetim rejimi oluşturmaktadır. Bu rejimde
öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler birbirlerinin gözetleyicisi haline gelmektedirler. Bu rejimin belki de en
önemli yansıması, sınıf içinde veya dışında, bulunulan her ortamda gözetlenildiği düşüncesini zihinde sürekli
hale getirmesidir.
Kameralar konusunda dile getirilen en belirgin nokta doğal davranışlarda farklılaşmaya neden olması
ve bunun yarattığı içsel rahatsızlıktır. Katılımcılar, basit davranışlarında dahi kameraların bulunmasından
kaynaklı üzerlerinde baskı ve güvensizlik hissettiklerini belirtmişlerdir.
‘Kamera yokken, nöbetçi öğretmenler bir köşede oturup konuşabilirlerdi ama şimdi o kameraların
denetlendiğini bildiğiniz için hepimiz öncelikle nöbet yerinde olma ihtiyacı hissediyoruz...’ (K2)
‘Olumlu katkıları var ancak insanların doğal davranışlarını etkiliyor, doğallığı bitiriyor sonuçta orada
birileri sizi izliyor.’
‘Kendinize hareketlerinize çeki düzen vermek zorunda hissediyorsunuz…’ (K 4)
‘Biz sınıfa giderken koridordayız ve biliyoruz orda kamera olduğunu. Kendimize çeki düzen veriyoruz.
Bir yerlerde o görüntülerin kaydedildiğini biliyoruz.’ (K3)
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Bu ifadelerden öğretmenlerin kameraların gözetleyici niteliklerini normal gördükleri, kendileri de olsa
kimi olumsuz davranışları engellediği, öğrencilerin ve öğretmenlerin davranışlarına ve görüntülerine dikkat
ettikleri vurgusu bulunmaktadır. İfadelerde yine önceki kısımlarda ifade edildiği gibi gözetimin “insanın kötü,
tembel, bozucu” yönünün dizginlenmesi açısından gerekli olduğuna dair bir inanç gözlenmektedir. Odak grup
görüşmesinde bir öğretmen, geçmişten günümüze kendi yaşantısındaki gözetim sürecinin dönüşümüne vurgu
yapmıştır. Geçmişte davranışlarının aile bireylerince gözetlendiği, ancak şu anda kamera gibi teknolojik
araçların doğrudan gözetimin yerini aldığını vurgulamıştır.
‘Eskiden aman anam görmesin, babam görmesin vardı. Şimdi aman kameralar görmesin var. Ne kadar
tiye alsak da yanlış bir hareket yaptığımızda bakıyoruz eyvah burada kamera var mıydı yok muydu?’
(K9)
Bu ifade çalışmanın konu odağı olan gözetim mekanizmalarının geçmişten günümüze dönüşümünün
pratik boyutunu gözler önüne sermektedir. Bir başka görüşmecinin ifadeleri gözetimin, bireylerin tüm
yaşantılarını boylu boyunca kat edebildiğini, böyle bir özelliğinin bulunduğudur. Geçmişte gözetim
mekanizmaları gözün iktidarını kurabilmek için, gözetleyen gözün sürekliliğini gerektirmekteydi. Bir başka
ifadeyle davranışların, başkalarınca sürekli gözlenmesini gerektirmekteydi. Ancak öğretmenin ifadesi,
kameraların sürekli kayıt yapması ve bu kayıtların yaşamın ileriki dönemlerinde dahi ulaşılabilir olmasına
dikkati çekmektedir. Bir başka ifadeyle yalnızca bugünü değil, atılan her adımda, bugünden geleceğinin
düşünülmesi ve kontrol altına alınması gerekmektedir.
‘İnsanın unutmak istediği anlar olaylar oluyor ama yarın bir gün aradan 20 yıl geçecek 30 yıl geçecek.
Şak önünüze bir telefon konuşmanız ya da kamerada bir görüntünüz. Hiç hatırlamak istemediğiniz bir
an bu yüzden.’ (K 9)
Yukarıdaki ifade de teknolojinin, çok sayıda insanın sürekli yapabileceği bir gözetimin, birkaç makine
ve kamerayla gerçekleştirebileceğini göstermektedir. Diğer yandan bu gözetimi kayıt altına alarak gelecekte
ulaşılabilme olasılığını da gündemde tutarak, gözetim rejimini sürekli hale getirmektedir. Bir yönüyle çok
sayıda insanın yapabileceği işi daha az maliyetle ve insani sınırlıkları dışarıda bırakarak, yoruma gerek
bırakmayan kayıtlarla, iktidar odakları açısından vazgeçilmez bir kontrol aracına dönüşebilmektedir. Bir başka
görüşmeci sorunun kayıt yapan teknolojide değil, iyi niyetli olmayan yöneticilerde olduğunu dile getirmiştir.
‘Sistem olarak İngiltere örneğini vereceğim. İngiltere’de her köşe her sokak kameralarla gözetleniyor
ve halk bunu gerekli buluyor. Kendi güvenlikleri için ve güveniyor. Ancak bizde yöneticiler kendi
iktidarları sürsün, gerektiğinde biz insanların özel bilgilerini onlara silah olarak doğrultabilelim
düşüncesi var.’ (K 8)
Bu ifade de sorunun kültürel olduğu, yani farklı ülkelerde kameraların gerçek işlevini yerine
getirebilirken Türkiye’de gerçek işlevinden uzaklaşarak, bir iktidar kurma aracına dönüşebildiği vurgusu vardır.
Katılımcılara, sınıfların kameralarla gözlenmesi konusunda görüşlerini almaya yönelik soruya verdikleri
cevaplar ise itiraz yönlüydü. Sınıflarının kameralarla gözlenmesi durumunda kendilerini oldukça baskı altında
hissedeceklerini vurgulamışlardır.
‘İnsan kendini rahat hissedemez ders anlatırken. Üstüne üstlük eksiklik hisseder. Benden daha iyi
anlatan var mıdır? Ben iyi miyim gibi şeyler düşünür.’ (K 7)
‘Bundan bir kaç sene önce koridorlarla beraber, bütün sınıflarda olması gündeme gelmişti. Yine
öğrenciler doğal davranıştan uzaklaşacaklar diye vazgeçti Milli Eğitim.’ (K8)
‘Ben kendimi derse veremem.’ (K 3)
‘İnsan bir köşede otururken ister istemez sürekli bir müfettiş var gibi hisseder.’ (K 2)
Bu ifadelerden, bahçe, koridor gibi ortak alanların gözlenmesinde güvenlik yönlü bir algı varken,
sınıflarda daha çok gözetim algısının ön plana çıktığı anlaşılmaktadır. Sınıflarda güvenlik konusunda bir sorun
yaşanmayacağına dair bir algıdan çok sınıfın özel bir yaşantı alanı olduğu ve bunun gözlenmesinin sakıncalı
olabileceği düşüncesi bulunmaktadır. Sınıfların gözlenmesi fikrinin bir endişe doğurması, sınıfların bir iktidar
alanı olarak algılanması ve buna başka bir iktidar alanının müdahale etmesinden kaynaklanmış olabilir. Sınıf
dışındaki okul alanlarının güvenlik tehdidi altında bulunduğu, bu nedenle gözlenmesi gerektiğinin
düşünülmesine karşın, sınıfların güvenlik tehdidi içermediği, aksine sınıflarda öğretmen ve öğrenci iradesine
müdahale söz konusu olduğu fikrine dönüşmesi dikkate değer bir konudur. Sınıf okulun bir alt birimi olarak
düşünüldüğünde, okulda güvenlik tehdidi oluşturabilecek her durum, sınıf için de geçerlidir. Okulda sorun
yaratabileceği düşünülen bir öğrenci, öğretmen veya okul dışından bireyler, bu tehditleri sınıfa değil de

1215

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

okulaymış gibi algıladıklarına dair bir durum ortaya çıkmaktadır. Ancak okula yönelik her tehdit aynı zamanda
sınıfa da yönelme ihtimali barındırır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Öğretmenlerle yapılan bireysel görüşmeler ve odak grup görüşmesinde öne çıkan noktalar büyük
ölçüde örtüşmektedir. Genel olarak öğretmenlerin okullarda kullanılan teknolojik donanım ve yazılımların,
iktidar ilişkilerini üretme, sürdürme konusunda farkındalıklarının yüksek olmadığı gözlenmiştir. Bazı
öğretmenlerin, teknolojinin gözetim yönüne dair ifadeler kullanması, diğer görüşmecilerin de benzer şeyler
yaşadıklarını fark etmelerini sağlamıştır.
Genel olarak okullarda kullanılan teknolojinin, güvenlik, kolaylık, işlemlerin hızlanması, verimlilik
artışı gibi olumlayıcı yönleriyle algılandığı söylenebilir. Teknolojinin, yaşamın bir öğesi haline geldiği tüm
öğretmenlerce vurgulanmıştır. Yaşamın doğal bir öğesi haline gelen teknolojinin, birlikte taşıdığı iktidar
ilişkilerinin de katılımcılarca fark edilmemesi veya ‘doğal’ karşılanması beklenen bir durumdur. Katılımcılar
teknolojinin çeşitli olumsuzlukları beraberinde getirdiğini dile getirmişlerdir. Ancak bu olumsuzluklar daha çok
‘güvenlik’ konusunda olmuştur. Kişisel bilgilerin, başka bir zamanda veya başka insanlarca ulaşılabileceği
düşüncesi sıkça dile getirilmiştir. Bu ifadelerden, kişisel bilgilerin ‘iyi’ niyetli olmayan insanların
ulaşamayacakları biçimde güvenlik altına alınması durumunda, katılımcıların endişelerinin ortadan kalkacağı
söylenebilir. Bir başka ifadeyle, teknolojinin iktidar ilişkilerini üretme yönünden çok, olgunun ‘iyi niyetli
olmayan insanlar sorunu’ olarak algılandığı söylenebilir. Bu belirleme Foucault’nun iktidarın, ‘zor’ kullanmak
yerine kendini meşrulaştıracak biçimde yayıldığı, iddiasını destelemektedir.
Katılımcılar e-okul sistemi konusunda öğrenci-veli-okul bilgi akışını sağlaması açısından olumlu
görüşler bildirirken, inisiyatif kullanma konusunda kısıtlayıcı etkisinden söz etmişlerdir. Katılımcılardan
bazıları, e-okul sisteminin her ne kadar elektronik ortamda işlemleri kolaylaştırıyor gibi görünse de
öğretmenlerin yaptıkları işlemleri kayıt altına aldığı için kendilerini baskı altında hissettiklerini belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin öğrencilerle ilgili öznel durumlara ilişkin inisiyatif kullanmada çekinceli davrandıkları
anlaşılmaktadır. Katılımcılar, teknolojik gelişmelerin her ne kadar işi kolaylaştırıyor gibi görünse de
öğretmenlerin, eğitim sürecine müdahale etmelerini sınırlandırıcı, süreci yönlendirme ve insani durumlarda
uygun müdahalelerde bulunmalarını engelleyici nitelikte olduğunu vurgulamışlardır.
Katılımcıların görüşünün alındığı önemli bir başlık ‘güvenlik’ kameraları olmuştur. Katılımcılar,
kameraların, okul bileşenlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu ifade etmişlerdir. Odak grup
görüşmesinde bir katılımcı dışında diğer katılımcılar, kameraların olumlu olduğunu, olumsuz davranış gösteren
öğrencilerin tespitinde işe yaradığını vurgulamışlardır. Kameraların güvenlik sağlayıcı bir araç olduğu,
öğretmenlerin ve öğrencilerin bazı olumsuz davranışlarını sınırlandırdığı ve kontrol altına aldığı vurgusu öne
çıkmaktadır. Katılımcıların kameraların, öğretmen ve öğrenci davranışlarını sınırlandırdığı, olası güvenlik
sorunlarını önleyici olduğu düşüncesi, aslında okul bileşenlerinin okulda bir güvenlik tehdidi olarak
algılandığını göstermektedir. Şöyle ki okuldaki güvenlik araç ve önlemlerinin okulu ve bileşenlerini dışarıdan
gelebilecek risklerden korumaktan çok, okul bileşenlerinin bir tehdit unsuru olarak algılanmasına yönelik
olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmen söylemlerinde ‘insanın doğası gereği yanlışa eğilimli olduğu,
cezalandırılmaktan korktuğu, kamera gibi gözetleyici araçların, yanlış yapma potansiyeli olan insanları kontrol
etmede işe yaradığı, özellikle MOBESE kontrolünün olduğu trafik noktalarında bunu gözlemlediklerini’
belirtmeleri, söylemlerin arka planında öğretmenlerin kendilerini ve meslektaşlarını, ‘potansiyel olumsuz
davranış gösterici’ olarak gördükleri algısı yatmaktadır. Ancak bir katılımcı kameraların kendini rahatsız
ettiğini, yöneticilerin kameraları, öğretmenlere müdahale etmede kullandığı yönündeki ifadeleri, diğer
katılımcıların da benzer şeyleri yaşadıklarını fark ettirmiştir. Kameralar nedeniyle öğrencilerin ve öğretmenlerin
doğal olmayan, yapay davranışlar sergilediklerini belirten katılımcılar olmuştur. Diğer yandan tüm bileşenlerin
birbirlerine ait kamera görüntüleri ve bilgi kayıtlarına ulaşabilme olanağının bulunması, yine bileşenleri
birbirlerine karşı kuşkucu ve güvensiz hale getirmektedir. Bu rejimde öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler
birbirlerinin gözetleyicisi haline gelmektedirler.
Kameralar konusunda dile getirilen en belirgin nokta doğal davranışlarda farklılaşmaya neden olması
ve bunun yarattığı içsel rahatsızlıktır. Katılımcılar, basit davranışlarında dahi kameraların bulunmasından
kaynaklı üzerlerinde baskı ve güvensizlik hissettiklerini belirtmişlerdir. Görüşmelerde, gözetim sürecinin,
geçmişten günümüze nasıl dönüştüğünü ifade eden öğretmenler olmuştur. Geçmişte davranışlarının yakın
çevresindeki aile bireylerince kontrol edilmesine karşın, yeni dönemde teknolojik araçların bu doğrudan
gözetimin yerini aldığı vurgulanmıştır. Foucaultcu bir perspektiften ifadelerle, aslında dönüşüm ‘gözün
iktidarından teknolojinin iktidarına’ doğrudur.
Yine öğretmen söylemlerinde, gözetimin anlık gibi görünmesine karşın, kayıtların gelecek yıllarda da
ulaşılabilir olmasından dolayı, bireylerin tüm yaşantılarını boylu boyunca kat edebildiği dikkati çekmiştir.
Geçmişte gözetim mekanizmaları gözün iktidarını kurabilmek için, gözetleyen gözün sürekliliğini
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gerektirmekteydi. Ancak teknolojik gelişmeler, atılan her adımda geleceğin düşünülmesi ve kontrollü davranma
endişesi (paranoya) yaratmaktadır. Bu aslında çok sayıda insanın yer aldığı dev bir organizasyonla
başarılabilecek bir iktidarın (Orwell’in ütopyası) çok daha az insan ve düşük maliyetli teknolojiler ve
yazılımlarla başarılabildiğini de göstermektedir.
Öğretmen söylemleri, okullardaki ortak alanların gözlenmesi konusunda bir eleştiri bulunmazken,
sınıfların kameralarla gözlenmesi konusunda duyarlı olduklarını göstermektedir. Okuldaki kameraların güvenlik
tedbiri ve davranışları düzeltici bir etkisinin olduğu vurgulanmasına karşın, sınıflardaki kameraların baskı ve
kontrol amaçlı olacağının düşünülmesi, okul ve sınıfın birbirlerinden ayrı ortamlar olduğu algısını
yansıtmaktadır. Sınıfın ‘özel yaşantı’ (mahremiyet) alanı olarak kabul edilmesine karşın okulun dışsal,
gözlenebilir, kontrol edilebilir bir alan olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Sınıfın gözlenmesi fikrine itiraz
edilmesi, sınıfların bir iktidar alanı olarak algılanması ve buna başka bir iktidar alanının müdahale etmesinden
kaynaklanmış olabilir. Sınıf dışındaki okul alanlarının güvenlik tehdidi altında bulunduğu, bu nedenle
gözlenmesi gerektiğinin düşünülmesine karşın, sınıfların güvenlik tehdidi içermediği, aksine sınıflarda öğretmen
ve öğrenci iradesine müdahale söz konusu olduğu fikrine dönüşmesi dikkate değer bir konudur. Sınıf, okulun bir
alt birimi olarak düşünüldüğünde, okulda güvenlik tehdidi oluşturabilecek her durum, sınıf içinde geçerlidir.
Okulda sorun yaratabileceği düşünülen bir faktörün yaratacağı tehdidin okulla sınırlı kalacağı düşünülürken,
sınıfın bu tehdit alanının dışında kalabileceği gibi bir durum ortaya çıkmaktadır.
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KELİME HAZİNESİ VE OKUMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VOCABULARY AND READING
Bengisu KAYA1
Özet
Kelime hazinesi; bir kişinin, bir topluluğun ya da bütün bir dilin sahip olduğu söz ya da kelimeler bütünüdür. Kelime
hazinesinin etkin olarak edinilmesinde Türkçe dersleri çok önemlidir. Türkçe öğretim programında kelime hazinesinin
kazandırılmasına önem verilmektedir. Okuma ise sözcüklerin, duyu organları yoluyla algılanıp anlamlandırılması,
kavranması ve yorumlanmasına dayanan zihinsel bir etkinliktir. Kendi içinde; anlatım (konuşma, yazma) sırasında
kullanılan sözcüklerden oluşan “üretici kelime hazinesi” ve anlama (okuma, dinleme) etkinlikleri sırasında kullanılan
sözcüklerden oluşan “alıcı kelime hazinesi” biçiminde sınıflamaya tabi tutulan kelime hazinesi ile okuma arasında sıkı bir
ilişki vardır. Bu çalışmanın amacı, kelime hazinesi ile okuma arasındaki bu ilişkiyi ayrıntılı bir şekilde açıklamaktır.
Çalışmada aynı zamanda, kelime hazinesini geliştirme sürecinde kullanılabilecek yöntem-tekniklerin bir kısmı
tanıtılmıştır.
Anahtar sözcükler: Kelime hazinesi, kelime hazinesini geliştirme yöntem ve teknikleri, kelime, okuma, okuduğunu
anlama
Summary
Vocabulary is a person, a community or a whole language which has the word or words. Turkish lesson is very important
for the acquisition of vocabulary effectively. Turkish education program is given importance to teach of vocabulary.
Reading is a mental activity which based on the understanding and interpretation through the sensory organs. A strong
relationship between vocabulary and reading which subject to classification in the form of expression (speaking, writing)
that is used during word composed of "productive vocabulary" and comprehension (reading, listening) activities that are
used during a word composed of "recipient vocabulary". The purpose of this study explains in detail the relationship
between vocabulary and reading. In this study also a part of methods has been introduced that can be used in vocabulary
development.
Keywords: Vocabulary, methods and techniques to improve vocabulary, word, reading, reading comprehension

1. GİRİŞ
KELİME, KELİME ÖĞRETİMİ, KELİME HAZİNESİ, OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA
Düşüncelerin gelişmesini sağlayan unsurlardan biri kelimelerdir. Bir dilin zenginliği, bir bakıma
zihindeki kavramları en ayrıntılı biçimde anlatabilecek zengin kelime kadrosuna sahip olması anlamına
gelmektedir (Akyüz-Aru, 2013). İncelenen kaynaklarda kelimenin pek çok tanımına rastlanmıştır. Türk Dil
Kurumuna (TDK) göre anlamlı ses veya ses birliği olarak tanımlanan kelimeyi Akyol (1997), tecrübelerin
hafızada depolanmış şekli olarak tanımlarken, bu depolanan tecrübelerin kendi düşünce ve hareketlerimizin
sonucu oluştuğunu ifade etmektedir. Karatay (2007) bütün olarak dilin bünyesinde yer alan kelimelerin,
herhangi bir nesnenin veya nesneler bütününün anlamını soyut veya somut olarak karşıladığını belirtmektedir.
Açıklamalar incelendiğinde, kişilerin kelime kavramına yaklaşım şekillerine göre kelime ile ilgili tanımların
değiştiği görülmektedir. Bütün bu tanımlamalar ışığında kelimenin şu dört özelliği ön plana çıkmaktadır:
•

Anlamlı ses veya ses birliği,

•

Tecrübelerin hafızada depolanmış şekli,

•

Nesne veya nesnelerin anlamını soyut ve somut olarak karşılar.

Başlarda çocuğun iletişim için dil öğrenimine yönelik yapılan etkinlikler aslında birer kelime
öğretimidir (Gül, 2009). “Kelime öğretimi okul öncesi dönemde aile tarafından ‘yetişkin-çocuk konuşması’
aracılığıyla sağlanırken okul döneminde okumayı öğrendikten sonra ise daha çok okuma aracılığıyla sağlanır”
(Ellay’dan aktaran Gül, 2009, s. 16).
Türk Dil Kurumuna (TDK) göre, söz dağarcığı, sözcük dağarcığı, sözcük serveti, sözcük gömüsü, söz
varlığı, kelime dağarcığı, kelime kadrosu, kelime serveti, vokabüler vb. terimlerle aynı anlamda kullanılan
kelime hazinesi; bir kişinin, bir topluluğun ya da bütün bir dilin sahip olduğu söz ya da kelimeler bütünüdür.
Bireyin kullandığı kelimelerin tamamına veya bir dildeki kelimelerin toplamına “kelime hazinesi” denilmektedir
(Yapıcı, 2004, s. 4). Tosunoğlu (1999), insanın doğduğu andan itibaren karşılaştığı ve çevresinde hazır bulduğu
kelimelerin, bu kelimelerin çağrıştırdığı kavramların, kelimelerin oluşturduğu kalıplaşmış ifadelerin “kelime
Araştırma Görevlisi, Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği
Anabilim Dalı, bengisu.kaya@beun.edu.tr, 03723238693.
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serveti”ni meydana getirdiğini belirtmiştir. Bunların yanında zihinsel sözlük terimini kullanan ve zihinsel
sözlüğün belleğimizin bir bölümü olarak tanımlandığını ifade eden Güneş (2007, s. 89) şu açıklamayı
yapmaktadır: Burada kelimelerle ilgili olarak sahip olduğumuz bütün bilgiler (imla, ses ve anlam bilgileri)
saklanmaktadır. Zihinsel sözlüğe dinleme ve okuma yoluyla alınan kelimeler ve kelimelerle ilgili bilgiler
aktarılmakta, konuşma ve yazma bu kelimeler kullanılarak yapılmaktadır.
Özellikle ilköğretim kademesindeki eğitimin, kelime hazinesinin etkin olarak edinilmesinde çok önemli
olduğunu belirten Kurudayıoğlu (2005) ve Özalp (2011) eğitimin, hangi kelimelerin ne zaman ve hangi seviyede
öğretileceği ile ilgili olduğunu ayrıca öğrencilerin kelime hazinelerinin okuma, dinleme, konuşma ve yazma
bölümlerinin olduğunu göz önünde bulundurarak kelime hazinesinin zenginleştirilmesi yoluna gidilmesi
gerektiğini ifade etmişlerdir. Kelime dağarcığını geliştirmek için en verimli ortamın Türkçe dersleri olduğunu
söyleyen Karatay’a (2007) göre, Türkçe dersinde yapılan sözcük dağarcığını zenginleştirme çalışmaları,
öğrencilerin hem dili iyi kullanmalarını hem de düşünce geliştirmelerini sağlar. Sözcük dağarcığını oluşturan
unsurların, sadece kelimelerden oluşmadığını, bunlara öğrenme ortamlarında öğrencilerin karşılaştığı kelime
grubu şeklindeki atasözlerini, deyim ve deyişleri de eklemek gerektiğini belirten Karatay (2007) dört temel dil
becerisi olan okuma, yazma, konuşma ve dinlemenin bireye kazandırılması ile bireyin bu becerileri aktif olarak
kullanabilmesinin, edinilmiş zengin sözcük dağarcığı ile yakından ilişkili olduğunu ifade etmiştir.
Kelimelerin sadece peş peşe söylendiği pasif bir faaliyet değil, sözcüklerin duyu organları yoluyla
algılanıp anlamlandırılması, kavranması ve yorumlanmasına dayanan zihinsel bir etkinlik olan okuma (Yangın
ve Sidekli, 2006) ses organları ve göz yoluyla algılanan işaret ve sembollerin beyin tarafından yorumlanarak
değerlendirilmesi ve anlamlandırılması sürecidir (Gül, 2009). Okuyucu, metindeki bilgileri alıp bunları kendi
bilgi, düşünce ve amaçlarına göre yoğurur. Okuduğunu anlama, işte bu tür bir etkileşim sonucunda oluşur.
Okuma, öğrencinin farklı kaynaklara ulaşarak yeni bilgi, olay, durum ve deneyimlerle karşılaşmasını
sağladığı için öğrenme, araştırma, yorumlama, tartışma, eleştirel düşünmeyi sağlayan bir süreci de kapsar.
Programda yer alan okuma öğrenme alanında; okuma kuralları, okunan metinlerin anlaşılması ve çözümlenmesi,
anlamlandırılması, okunan metinlerin değerlendirilmesi ve okumanın bir alışkanlık hâline dönüştürülmesine
yönelik olarak çeşitli kazanım ve etkinliklere yer verilmiştir. Bununla birlikle, söz varlığını zenginleştirmeye ve
araştırmaya yönelik olarak verilen başlıklar, bütün kelime becerilerini kapsayan bir önem arz etmektedir (Gül,
2009).
Yeni Türkçe Dersi (1–5. Sınıflar) Öğretim Programı’nda kazanımlar, programda öğrencilerin gelişim
düzeyine ve öğrenme alanının özelliğine göre 1. sınıftan 5. sınıfa kolaydan zora doğru bir yaklaşımla verilmiş,
öğrenme alanlarına göre tablolar içerisinde sıralanmıştır. 2004–2005 öğretim yılında uygulamaya konulan
Türkçe dersi 1–5. sınıflar Öğretim Programı’nda kelime hazinesini geliştirmeye yönelik yer alan kazanımlar,
okuma öğrenme alanı altında söz varlığını geliştirme başlığı ile yer almaktadır. Program incelendiğinde, kelime
hazinesinin geliştirilmesine önem verildiği görülmektedir. Kelime hazinesinin geliştirilmesinin Türkçe Öğretim
Programına ne derece yansıdığı bu çalışmanın diğer bölümlerinde daha ayrıntılı açıklanmıştır.
Literatürde kelime hazinesine yönelik çalışmalar yer almaktadır. Karadağ’ın (2005) gerçekleştirdiği
çalışmanın temel amacı, ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatımlarında kullandıkları kelime
hazinesini tespit etmek, öğrencilerin yazılı anlatımlarında kullandıkları farklı kelimeleri sıklıklarına göre
listelemek ve yaygınlığını belirlemektir. Diğer amacı ise, öğrencilerin yaygın olarak kullandıkları kelimelerin,
uygulamanın yapıldığı dönem kullanılan Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde ne oranda yer aldığını tespit
etmektir. Öğrencilerin kelime hazinelerini tespit etmek için, Türkiye genelinde yedi coğrafi bölge esas alınarak,
her bölgede iki nokta olmak üzere 14 noktada, 1–5. sınıf düzeyinden toplam 3135 öğrenciye yazılı anlatım
yaptırılmış ve temel bulgular bu yazılı anlatımlardan elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, uygulama yapılan
14 okuldan en az ikisinde kullanılan kelime yaygın olarak kabul edilmiştir. Birinci sınıflarda kullanılan
kelimelerin yaklaşık %43’ü, ikinci sınıflarda kullanılan kelimelerin yaklaşık %44’ü, üçüncü sınıflarda kullanılan
kelimelerin yaklaşık %47’si, dördüncü sınıflarda kullanılan kelimelerin yaklaşık %44’ü, beşinci sınıflarda
kullanılan kelimelerin yaklaşık %46’sı yaygındır. Birinci sınıf öğrencilerinin yaygın kelimelerinin %46’sı
Türkçe ders kitabında yer almaktadır. İkinci sınıf öğrencilerinin yaygın kelimelerinin %45’i Türkçe ders
kitabında yer almaktadır. Üçüncü sınıf öğrencilerinin yaygın kelimelerinin %49’u Türkçe ders kitabında yer
almaktadır. Dördüncü sınıf öğrencilerinin yaygın kelimelerinin %41’i Türkçe ders kitabında yer almaktadır.
Beşinci sınıf öğrencilerinin yaygın kelimelerinin %45’i Türkçe ders kitabında yer almaktadır.
Karadağ’ın çalışmasına benzer başka bir çalışma da Kurudayıoğlu (2005) tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, ilköğretim II. kademe öğrencilerinin kelime hazinelerini tespit etmek, aynı
dönem için yazılan Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin kelime hazinelerini belirlemek, öğrencilerin kelime
hazineleri ile Türkçe ders kitaplarının kelime hazinelerini sınıf düzeylerine göre karşılaştırmak, aralarındaki
benzerlik ve farklılıkları ortaya koyabilmek için yapılmıştır. Öğrencilerin kelime hazinelerini tespit edebilmek
için Türkiye genelinde yedi coğrafi bölge esas alınarak, her bölgede iki nokta olmak üzere 14 ilköğretim
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okulunda, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinden toplam 1726 öğrenciye yazılı anlatım yaptırılmış ve temel bulgular bu
yazılı anlatımlardan elde edilmiştir. Araştırmada uygulama yapılan 14 okuldan en az ikisinde kullanılan kelime
yaygın olarak kabul edilmiştir. Altıncı sınıflarda kullanılan 4965 kelimenin yaklaşık %47’si, yedinci sınıflarda
kullanılan 5331 farklı kelimenin yaklaşık %47’si, sekizinci sınıflarda kullanılan 5055 farklı kelimenin yaklaşık
%47’si araştırmada yaygın kelime olarak belirlenmiştir. Düzeylerine göre öğrencilerin yaygın kelime sayıları 6.
sınıf için 2331, 7. sınıf için 2484 ve 8. sınıf için 2384’tür. Kullanılan yaygın kelimelerle sınıf için hazırlanan
ders kitaplarındaki metinlerde bulunan kelimelerin karşılaştırılması sonucunda, öğrencilerin yaygın olarak
kullandıkları kelimelerin en az yarısının ders kitaplarında bulunmadığı görülmüştür.
Bulut (Taşdemir) (2006) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın amacı, kavram geliştirme yöntemiyle
yapılan kelime hazinesini geliştirme çalışmalarının, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kelime hazinelerini
geliştirme erişisine etkisinin olup olmadığını ve kavram geliştirme yönteminin ilköğretim beşinci sınıf
öğrencilerinin özetleme becerilerini etkileyip etkilemediğini ortaya koymaktır. Araştırma, Yozgat ilinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırma süresince dört okuma parçası kullanılmıştır. Her okuma parçasından anahtar
kelimeler seçilerek, bu kelimeler kavram geliştirme yöntemiyle öğretilmeye çalışılmıştır. Ayrıca her metnin
sonunda öğrencilerden metni özetlemeleri istenmiştir. Öğrencilerin özetlerini değerlendirmek için ölçek
kullanılmıştır. Araştırma sonunda bir kısmı çoktan seçmeli sorulardan, diğer bölümü ise klasik sorulardan
oluşan bir başarı testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; kavram geliştirme yöntemi ile geleneksel öğretim
yöntemi arasında kelimelerin anlamlarının öğrenilmesi, kelimelerin kullanımı, özetleme, kelime öğretim erişisi
açılarından anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Cinsiyete göre farklılık bulunmamıştır.
Gül (2009) tarafından gerçekleştirilen çalışmanın hedefi, 2006 Türkçe programına göre hazırlanan
Türkçe ders kitaplarında yer alan kelime öğretimiyle ilgili etkinliklerin öğrencilere kelimeleri öğretebilirliğini
ölçmek, bu etkinliklerin kelime hazinesine ne derece katkı sağladığını tespit etmektir. Uygulama için, Kocaeli ili
sınırları içerisinde yer alan, biri kontrol, diğeri deney olmak üzere iki tane altıncı sınıf seçilmiştir. Veriler; anket,
sözcük testleri, ön test ve son test, genel son test aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır:
Her ne şekilde olursa olsun kelime öğretiminin etkinlikler yoluyla yapılması sözcük hazinesi ve kavram
gelişimini etkilemektedir. Kelime öğretimi ile ilgili etkinlikler öğrencinin ilgisini çekecek biçimde hazırlanır ve
çeşitlilik arz ederse sözcük öğrenimi daha kolay gerçekleşecektir.
Kelime hazinesinin geliştirilmesiyle ilgili bir başka çalışma ise Gülsoy (2013) tarafından
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin kelime hazinelerinin geliştirilmesinde eğitsel
oyunların etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla öğrencilerin kelime hazinelerinin zenginleştirilmesinde çocuklar için
vazgeçilmez bir eğlence olan oyunlardan faydalanılmıştır. Niğde’de gerçekleştirilen çalışmanın verilerini
toplamak için anket hazırlanmıştır. Araştırmada eğitsel oyunların uygulandığı deney grubu ile geleneksel
yönteminin uygulandığı kontrol grubunun öntestleri arasında anlamlı bir fark olmadığı, eğitsel oyunların
uygulandığı deney grubunun öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir fark olduğu, geleneksel yöntemin
uygulandığı kontrol grubunun öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı, elde edilen verilere
göre, geleneksel yöntemin kullanıldığı grup ve eğitsel oyunların kullanıldığı grup için öntest ve sontest sonuçları
karşılaştırıldığında kontrol grubunun başarı düzeyi ile deney grubunun başarı düzeyleri arasında, deney grubu
lehine anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Eğitsel oyun yönteminin istatistiksel anlamda geleneksel yönteme
göre daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmanın amacı, kelime hazinesi ile okuma arasındaki ilişkiyi ayrıntılı bir şekilde açıklamaktır.
Çalışmada aynı zamanda, kelime hazinesini geliştirme sürecinde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin bir
kısmı tanıtılmıştır.
2. YÖNTEM
Araştırmanın Modeli:
Çalışmada kullanılan araştırma modeli, mevcut durumun belirlenmesi ve analiz edilmesine yönelik
kuramsal analitik araştırma modelidir (Doğan, 2013, s. 8). Bu çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden
“doküman incelemesi” yapılmıştır.
Veri Toplama Süreci:
Çalışma kapsamında kelime öğretimi, kelime hazinesi, okuma, okuduğunu anlama konuları ile
ilgili Türkçe literatür taranmıştır. Tarama sonucunda 3 doktora tezi, 8 yüksek lisans tezi, 2 kitap bölümü, 9
makale olmak üzere toplam 22 çalışmaya ulaşılmıştır. İncelenen çalışmalar; 1997–2013 yılları arasında
yayımlanmıştır, çalışmanın amacı ve çalışma sonucunda elde edilen bulgular temel alınarak analiz edilmiştir.
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3. BULGULAR
1–5. sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (2009, s. 16) “Okuma sürecinde öğrencinin kelimeleri
tanıması oldukça önemlidir. Yazılı bir kelime harf, hece, telaffuz gibi çeşitli ipuçlarından tanınmaktadır. Kelime
tanıma; öğrencinin zihinsel sözlüğünü kullanarak kelimenin anlamını belirlemesi sonucu gerçekleşmektedir.
Kelimenin anlamı belirlenirken ön bilgiler kullanılmaktadır. Kelimelerin doğru tanınmaması; cümlelerin,
paragrafların ve giderek bütün metni yanlış anlamayı getirmektedir. Bu nedenle okuma ve anlama becerilerini
geliştirmek için kelime çalışmalarına gereken önem verilmeli, öğrencinin söz varlığı zenginleştirilmelidir”
ifadeleri yer almaktadır. Akyüz-Aru (2013) da, Türkçe öğretim programında alıcı dil özelliği taşıyan 7–12 yaş
seviyesindeki çocukların düşünce dünyalarını ve iletişim becerilerini geliştirmenin hedeflendiği, bu hedefe
ulaşmanın tek yolunun da onlara zengin bir kavram ve sözcük dağarcığı kazandırmaktan geçtiğini ifade etmiştir.
Araştırmacılar tarafından kelime hazinesi kendi içinde sınıflamaya tabi tutulmuştur. Bu sınıflamaya
göre anlatım (konuşma, yazma) sırasında kullanılan sözcüklerden oluşan kelime hazinesi “üretici kelime
hazinesi”, anlama (okuma, dinleme) etkinlikleri sırasında kullanılan sözcüklerden oluşan kelime hazinesi “alıcı
kelime hazinesi” olarak adlandırılmaktadır (Temur, 2006; Özbay, Büyükikiz ve Uyar, 2011; Özalp, 2011;
Karadüz ve Yıldırım, 2011; Akyüz-Aru, 2013).
İlköğretim çağına giren çocukta yeni dil becerilerinin oluşmaya başladığını ve çocuğun okuma yazma
öğrenmesiyle birlikte kelime hazinesi bakımından hem üretici özelliğinin hem de alıcı özelliğinin arttığını
belirten Karadağ (2005) öğrencinin daha önce sadece dinleyerek edindiği ve geliştirdiği ana dili için okumanın
yeni bir kaynak olduğunu ve bu kaynağın, çocuğun bundan sonraki öğrenmeleri için son derece etkili olacağını
ifade etmektedir. Okuma etkinlikleri, kelime servetini geliştirmenin en önemli yollarından biridir (Cesur, 2005;
Özalp, 2011; Gülsoy, 2013). Bunun için öğrenciler okula başladığı ilk günden itibaren okumaya teşvik edilmeli,
öğrencilere okumanın bir ihtiyaç olduğu öğretilmelidir (Özalp, 2011).
Sözcük dağarcığının birikim sonucunda oluştuğunu ve insanların sözcük yönünden zengin bir birikime
sahip olması için sözcük öğrenimine önem verilmesi gerektiğini belirten Özalp (2011) okullarda bunun için en
verimli ortamın Türkçe dersleri olduğunu, Türkçe derslerindeki amacın, dilin dört yönü olan dinleme, okuma,
konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek olduğunu ifade eder. “Türkçe derslerindeki söz varlığını geliştirme
etkinlikleri, Türkçe Ders Kitapları ve Öğrenci Çalışma Kitapları yardımıyla sürdürülmektedir. Türkçe
derslerinde gerçekleştirilen etkinliklerin çok büyük bir bölümü de Türkçe Ders Kitaplarında yer alan okuma
metinleri temel alınarak yürütülmektedir” (Anılan, Genç ve Göl-Dede, 2011, s. 45).
Derslerde öncelikle yeni öğrenilen kelimelerin anlamları sözlükten araştırılarak bulunur, ardından da bu
kelimeler kullanılarak cümleler oluşturulur. Akyol (1997), kelime öğretimi ve kelime hazinesini geliştirme
olayının, yalnızca sözlüğe bakıp kelimelerin anlamlarını alıp cümleler yazma olmadığını, kelimelerin fikirlerle
ilişkilendirdiği karmaşık bir süreç olduğunu ifade eder. Bu nedenle kelimelerin düşüncelerle
ilişkilendirilebilmesi için okuma becerisine sahip olunmalıdır. “Eğitimin farklı düzeylerinde yapılan araştırmalar
gösteriyor ki kelime hazinesi, okuduğunu ya da dinlediğini anlamada önemli bir faktördür. Çünkü kelimeyi
tanıyıp anlamlandırmak, kelimenin içinde geçtiği metni anlamlandırmanın anahtarıdır. Anlamı bilinen kelimeler,
anlamı bilinmeyen kelimelerin metnin bağlamından hareketle tahmin edilmesine imkân sağlar. Bu da anlamayı
kolaylaştırır” (Özbay, Büyükikiz, Uyar, 2011, s. 151). Akyol ve Temur (2007) da kelime hazinesinin okumadaki
başarı üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtmiş ve söz dağarcığı zenginliği ile sıkı bir ilişki gösteren temel dil
becerilerinin ve özellikle okuduğunu anlama gücünün, değişik akademik alanlardaki başarı ile yüksek bir ilişki
gösterdiğini ifade etmiştir.
Öğrencilerin kelime dağarcığında bulunması gereken kelime sayısına ulaşmalarına yardımcı olabilecek
kelime dağarcığını zenginleştirme yöntem ve tekniklerinden bazıları şu şekildedir (Karakuş, 2000; İpekçi, 2005;
İnce, 2006; Göçer, 2009; Akyol, 2011; Gülsoy, 2013):
• Kelime Defteri Yöntemi:
Öğrencilerin, sadece öğrendikleri yeni kelimeleri, bu kelimelerle ilgili bilgileri yazacakları ve ihtiyaç
duydukları zamanlarda sözlük gibi yararlanabilecekleri bir defterleri olmalıdır. Alfabetik sisteme göre
hazırlanmış defterler, kelime yazımı için daha kullanışlıdır.
• Bulmaca Tekniği:
Öğrencilere bulmaca çözme alışkanlığı kazandırılmalıdır. Derslerin uygun yerlerinde bulmaca
çözdürülebilir. Öğrencilerin seviyelerine uygun bulmacalar ödev olarak verilebilir.
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• Dramatizasyon Yöntemi:
Dramatizasyon özellikle telaffuz için çok önemlidir. Oyunda geçen kelimelerin doğru telaffuz edilmesi
gerekir. Öğrenci, rolünü güzel oynamak için telaffuzunda zorlandığı kelimeleri özel olarak çalışır ve bu
kelimelerin telaffuzunu öğrenir.
• Konuşma ve yazma tekniği:
Konuşma ve yazma çalışmaları pasif kelimeleri aktif hâle getirmede önemli rol oynar. Kelimeler
kullanıldıkça sağlamlaşır ve millîleşir; aksi hâlde ölür giderler.
• İlişkilendirici Yöntem:
Bu yöntemde öğrencilerin ön bilgilerinin öğretim ortamına getirilmesi önemlidir. Bunun yanı sıra
kelimeyle ilgili görsel kullanımı, öğretimin materyalle desteklenmesi önerilir. Akyol (2011, s. 211),
ilişkilendirici yöntemle ilgili bir uygulamayı şu şekilde açıklamıştır:
İç Anadolu Bölgesi’nde görev yapıyor ve “kara iklimi” kavramını kazandırmaya çalışıyorsunuz,
öncelikle kara ikliminin ne olduğunu, belirgin özellikleriyle ortaya koymaya çalışmalısınız. Hatta
mümkünse özellikleri resim eşliğinde tahtada göstermelisiniz. Örneğin, “Bu iklimde kışları
soğuktur.” diyorsanız, soğuk havayı çağrıştıran bir resmi de hemen göstermelisiniz. Daha sonra,
işe çocukların farklı mevsimlerde farklı bölgelere gezi yapıp yapmadıklarını sormakla devam
edebilirsiniz. Farklı bölgelere giden çocuklar, hangi mevsimde veya ayda dışarıda oldularsa
karşılaştıkları iklim şartlarını, yaşadıkları çevrenin iklim şartlarıyla karşılaştırmaya çalışırlar.
Bunu yaparken kendi çevreleri ile gezdikleri çevrelerin havasını, coğrafi yapısını, bitki örtüsünü
vb. yazılı veya sözlü olarak karşılaştırabilirler.
• Zıt Anlamlı Kelimeler:
Oyunun amacı kelime hazinesinin geliştirilip, kelimelerin zıt anlamlılarını öğretmektir. Bu oyun için top
gereklidir. Öğrenciler, halka biçiminde otururlar. İçlerinden biri, eline topu alır, bir arkadaşına atar. Atarken de
bir kelime söyler. Topu tutan da bu kelimenin zıt anlamlısını söyler. Aynı şekilde o da, başka bir arkadaşına
topu atar. Kelimenin zıttını bilemeyen oyundan çıkar. En son kalan oyunu kazanır.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Düşüncelerin gelişmesini sağlayan unsurlardan biri olan kelimenin öğretimi, bireyi ve buna bağlı
olarak toplumu geliştirmektedir. İnsanın duyduğunu, okuduğunu anlayabilmesi; gördüklerini, düşündüklerini,
duygularını tam ve doğru olarak ifade edebilmesi için zengin bir kelime kadrosuna ihtiyacı vardır. Bu nedenle,
ilköğretim kademesindeki eğitimin, kelime hazinesinin etkin olarak edinilmesinde çok önemli olduğu
bilinmelidir. Şüphesiz, kelime dağarcığını geliştirmenin en verimli ortamı Türkçe dersleridir. Türkçe öğretim
programı incelendiğinde, kelime öğretimine ve kelime hazinesinin geliştirilmesine önem verildiği, alıcı dil
özelliği taşıyan 7–12 yaş seviyesindeki çocukların düşünce dünyalarını ve iletişim becerilerinin geliştirilmesinin
hedeflendiği görülmektedir. Bu hedefe ulaşmanın tek yolu da onlara zengin bir kavram ve sözcük dağarcığı
kazandırmaktan geçmektedir. Kazanımlar, programda öğrencilerin gelişim düzeyine ve öğrenme alanının
özelliğine göre birinci sınıftan beşinci sınıfa doğru artırılarak verilmiştir.
Kelime hazinesi, kendi içinde “üretici” ve “alıcı” olarak adlandırılmaktadır. Üretici ve alıcı kelime
hazinesinin dengelenmesi önemlidir. Çünkü kişinin aktif kelime serveti ile pasif kelime serveti arasındaki fark
fazla ise, eğitimde büyük sorun var demektir. Bu tür bir sorunla karşılaşmamak için öğrencilerin öğrendikleri
yeni kelimeleri, yazılarında ve günlük yaşamlarında kullanmaları sağlanmalıdır. Kelime öğretimi ve kelime
hazinesini geliştirme olayının, yalnızca sözlüğe bakıp kelimelerin anlamlarını alıp cümleler yazma olmadığı,
kelimelerin fikirlerle ilişkilendirildiği karmaşık bir süreç olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle kelimelerin
düşüncelerle ilişkilendirilebilmesi için okuma becerisine sahip olunmalıdır. Gerek ders kitaplarında yer alan
metinlerle gerekse sınıf içi ve dışı etkinliklerle kelime hazinesinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ancak tek
başına ders kitapları bu amacı gerçekleştirmek için yeterli değildir. Öğretmenlerin, ek kitap önerileriyle
öğrencilerin düzeylerine uygun farklı konularda okumalar yapmaları sağlanmalıdır. Bu nedenle sınıfta ve
okulda, kütüphane bulunması önemlidir.
Okumanın, kelime hazinesini geliştirmede en etkili yöntemlerden biri olduğu bilinmektedir. Birey ne
kadar çok okuma yaparsa kelime hazinesini o kadar geliştirir. Bu okuma tabii ki anlayarak okumayı gerektirir.
Okuma, kelime hazinesini etkilediği gibi, kelime hazinesi de okumayı etkiler. Türkiye’de özellikle gençlerin ve
çocukların kendilerini ve düşüncelerini ifade etmekte zorlandıkları, gazete ve kitap okumadıklarından
yakınılmaktadır. Çocukların, ilgilerine yönelik kitaplarla tanıştırılmamalarının, bu duruma neden olduğu
düşünülmelidir. Bunun yanı sıra ailelerin de çocuklarına model olmalarının, onları kitap ve gazete okumaya
teşvik edeceği düşünülmektedir.
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ÜNİVERSİTE BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCEYE YÖNELİK
MOTİVASYONLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
A RESEARCH ON MOTIVATION LEVELS TOWARDS ENGLISH OF THE FIRST-YEAR
UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
Emine Şeyda Süme1

Özet
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin İngilizceye Yönelik Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Bu araştırmanın amacı, Eğitim Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin cinsiyetlerinin, mezun oldukları lise türünün
ve okudukları bölümlerin İngilizce’ye dönük motivasyonlarını etkileyip etkilemediğini ve öğrencilerin araçsal güdü,
bütünleyici güdü ve toplam motivasyon düzeylerinin ne seviyede olduğunu araştırmaktır.
Araştırmanın evrenini Batı Karadeniz Bölgesindeki bir devlet üniversitesinin birinci sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. Çalışma örneklemini ise 2013-2014 bahar döneminde öğrenim görmekte olan bu öğrencilerden 241 tanesi
oluşturmaktadır. Veriler, Dörnyei (1990) tarafından geliştirilen ve Mendi (2009) tarafından Türk kültürüne uyarlaması
yapılan geçerliği ve güvenirliği belirlenmiş “Motivasyon ve Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmış, ayrıca katılımcıların
demografik bilgilerini edinmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Veriler IBM
Spss21.0 programı kullanılarak çözümlenmiştir. Bu çözümlemeler sonucunda öğrencilerin araçsal güdü düzeylerinin, orta
seviyenin üzerinde olduğu saptanmıştır. Benzer bulgu bütünsel güdü düzeyinde de gözlenmektedir. Toplam motivasyon
düzeyleri incelendiğinde ise aynı bulguya (orta seviyenin üzerinde) rastlanmıştır. Öğrencilerin motivasyonları ve
cinsiyetleri arasında anlamlı farklılık saptanmış ve kız öğrencilerin motivasyon ve tutum puanları erkek öğrencilerin
puanlarından yüksek çıkmıştır. Öğrencilerin motivasyonları ve mezun oldukları lise türleri arasında anlamlı farklılık
saptanmamıştır. Son olarak öğrencilerin motivasyonları ve bulundukları bölümler arasındaki ilişki incelendiğinde ise bu
ilişkinin anlamlı olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, İngilizce, Araçsal Güdü, Bütünleyici Güdü.

Abstract
The Research On Motivation Levels Towards English Of The First-Year University Students According To Different
Variables
The aim of this research was to discern the effects of gender, types of high school, university departments on
motivation for English and also to discern levels of motivation, instrumental motivation, integrative motivation of the
freshmen.
241 participants from seven departments at the Faculty of Education formed the sample of the study. Data were
collected by a motivation and attitude scale which was developed by Dörnyei (1990) and translated into Turkish by Mendi
(2009). The SPSS 21.0 statistics program was used in order to analyze the collected data. It was identified that the
instrumental, integrative and total motivation levels of the students were upper than moderate level. Then it was identified
that there was a significant correlation between gender of the students and their motivation levels, also was identified that
the motivation levels of the women were higher than the men’. There was not a significant correlation between the
motivation levels of the students and their high schools. Lastly, it was identified that there was a significant difference
between the motivation levels of the students and their departments.
Key words: Motivation, English, Instrumental Motivation, Integrative Motivation.

1.

GİRİŞ

Motivasyon eksikliği günümüz eğitim sistemlerinde üzerinde önemle durulması gereken problemlerden
biridir (Yıldırım, Doğanay ve Türkoğlu, 2000; Akt. Ergür &Saraçbaşı, 2009).
Öğrencilerin güdüsüzlüğü sınıflarda yaşanan en önemli sorunlardan biri olma özelliğini
sürdürmektedir. Öğretmen, öğrencileri güdüleyememenin sıkıntısını yaşamaktadır, çünkü güdü çok çeşitli
etkenlerden etkilenen karmaşık bir yapıdır(Açıkgöz, 1995; Akt. Aydoslu, 2005).
Motivasyon sorunları, okullarda öğretmenler tarafından yaygın olarak dile getirilen, akademik başarıyı
olumsuz etkileyen önemli bir problem olarak gözlenmektedir. Motivasyon sorunlarıyla mücadele edebilmek için
önce onu değerlendirmek ve seviyesini belirlemek gerekir (Ünal Karagüven, 2012).
Gürel’e (1986:6) göre öğrenci yabancı dili sevmediği, onu kazanmak istemediği, onu öğrenmeyi bir
amaç olarak görmediği ve ona değer vermediği sürece en yetenekli öğretmenler, en etkili öğretim yöntemleri ve
en iyi materyallerle bile başarılı olamayacaktır (Akt. Aydoslu, 2005).
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Öğrencilerin İngilizce dersine ilişkin tutumlarının bilinmesi yoluyla öğretim sürecinin daha verimli
geçirilmesinin sağlanacağı düşünülmektedir.
Güdülenme, bireyin ihtiyaçlarını karşılamak için belli bir hedef doğrultusunda davranışlar üretmesi,
hedefe ulaşmak için çaba harcamasıdır (Ülgen, 1995; Akt. Arı, 2009).Woolfolk’a (1998:372) göre ise
güdülenme, davranışı harekete geçirip yön veren ve sürdüren içsel bir durumdur. (Akt. Aydoslu, 2005). Cook’a
(1991) göre, öğrencilerin dil dersine ilişkin tutumları dil öğreniminde etkilidir (Akt. Aydoslu, 2005).
Bu araştırmada güdü çeşitlerinden araçsal ve bütünleyici güdü üzerinde durulacaktır. Gardner (1985),
faydacı bir amaçla bireyleri dil öğrenmelerine teşvik eden unsurları araçsal (instrumental) motivasyon olarak
açıklar. Yine Gardner, bütünleştirici (integrative) motivasyonu ise hedef dili kullanan toplumu kabullenmiş ve
bu dili toplumla kaynaşma nedeni olarak kullanan kişinin motivasyonu olarak açıklar (Akt. Tok&Yıgın, 2013).
Brown (2000:162) kültürel unsurların dil öğrenimi sürecinde yer aldığı takdirde bütünleyici güdüye sahip
yabancı dil öğrenenlerin daha başarılı olduğunu belirtmiştir (Akt. Aktaş, 2013).
Dellal ve Günak (2009), üniversite öğrencilerinin ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenme
motivasyonlarının oldukça iyi düzeyde olduğunu saptamışlardır. Araştırmada Almanca’yı kariyerleri için ve
geleceklerine yatırım için öğrendikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin büyük çoğunluğunun bu dil
ile Almanca konuşulan bir ülkeye gitmek hedefi olduğu saptanmıştır.
Öztürk (2012) üniversite öğrencileri üzerinde hazırladığı yüksek lisans tezinde öğrencilerin orta
düzeyde yabancı dil öğrenme motivasyonuna sahip olduklarını saptamıştır.
Çetinkaya, Bektaş ve Oruç (2010) üniversite hazırlık öğrencilerinin orta düzeyde İngilizceye dönük
motivasyonları olduğunu saptamışlardır.
Ergür & Saraçbaşı’na göre (2009) bir grup üniversite İngiliz dil bilimi öğrencileri öğrenme
motivasyonu ve bunun değerlendirilmesi konusunda kendilerini orta derecede yeterli bulmuşlardır.
Şad ve Gürbüztürk’e (2009) göre gerek kendilerini geliştirebilmeleri gerekse kişisel amaçlarını
gerçekleştirebilmeleri için İngilizce öğrenmeleri gerektiğini düşünen ve bundan daha fazla motive olan denek
grubu kızlardır.
Shaaban ve Ghaith (2008) yapmış oldukları araştırmalarında bayan üniversite öğrencilerinin
İngilizce’ye dönük motivasyonlarının erkek öğrencilerden daha yüksek olduğunu saptamışlardır.
Öztürk (2012) tezinde bayan öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla daha yüksek motivasyon düzeyine
sahip olduklarını saptamıştır.
Aydoslu’a (2005) göre, öğrencilerin İngilizce dersine ilişkin duyuşsal ve bilişsel boyuttaki tutum
düzeyleri mezun oldukları lise türüne göre farklılaşmaktadır. Diğer taraftan, öğrencilerin İngilizce dersine ilişkin
davranışsal boyuttaki tutum düzeyleri mezun oldukları lise türüne göre farklılaşmamaktadır.
Yılmaz (2013), öğrenim görmekte olan lise öğrencilerinin motivasyonunun okul türlerine göre kısmen
farklılık gösterdiğini saptamıştır.
Gömleksiz ve Serhatlıoğlu (2013),
“Resim-İş öğretmen adaylarının bilmeye yönelik içsel motivasyon düzeylerinin matematik öğretmen
adaylarınınkinden daha yüksek; en yüksek düzeydeki belirlenmiş dışsal motivasyonun ise Okul
Öncesi ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümlerindeki öğretmen adaylarında görüldüğünü
saptamışlardır. Mevcut araştırmada öğretmen adaylarının motivasyon düzeylerine ilişkin
görüşlerinin bölüm değişkeni açısından farklılaştığı saptanmıştır. Bu noktada Resim-İş öğretmen
adaylarının bilmeye yönelik içsel motivasyon düzeylerinin İlköğretim Matematik Öğretmeni
adaylarından daha yüksek çıktığı tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının bölümleri dikkate
alındığında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri eğitimi bölümüne devam eden öğretmen adaylarının
diğer bölümlere devam edenlere göre motivasyonsuzluk düzeylerini daha yüksek gördükleri ortaya
konmuştur. Başka bir ifade ile Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri bölümüne devam eden öğretmen
adaylarının akademik motivasyon düzeylerini diğer bölümlere göre daha düşük olarak gördükleri
belirlenmiştir.”
Shaaban ve Ghaith (2008), yapmış oldukları araştırmada üniversite öğrencilerinin okudukları
bölümlerin İngilizceye dönük motivasyon üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını saptamışlardır.
Warden ve Lin (2000), Tayvan’da yaptıkları araştırmada İngilizce öğrenen öğrencilerin bütünleyici
motivasyonun olduğu bir grubu değil, araçsal motivasyonun yüksek olduğu bir grubu yansıttığını saptamışlardır.
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Öztürk (2012) Afyon Kocatepe Üniversitesindeki öğrencilerin yüksek düzeyde araçsal motivasyona
sahip olduğunu saptamıştır.
Damavand (2012), İranlı IELTS adaylarının yazma yeterliliği üzerine motivasyon çeşitlerinin etkilerini
araştırdığı makalesinde adayların 86’sının bütünüyle motive olmuş, 110’unun ise araçsal şekilde motive olmuş
olduğunu saptamıştır.
Mendi (2009), üniversitedeki kız öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla daha yüksek bütünleyici
motivasyon düzeyine sahip olduklarını saptamıştır.
Öztürk (2012) Afyon Kocatepe Üniversitesi’ndeki öğrencilerin orta düzeyde bütünleyici motivasyon
düzeylerinin olduğunu saptamıştır.
Problem Cümlesi
Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin İngilizceye dönük motivasyon ve tutumları ile cinsiyet, mezun
olunan lise türü ve lisans bölümleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır ve öğrencilerin genel motivasyon
düzeyleri, araçsal güdü ile bütünleyici güdü düzeyleri ne seviyededir?
Araştırmanın Önemi
İngilizce okutmanlarının, öğrencilerin motivasyon eksikliğinden yakınmaları, öğrencilerin üst sınıflarda
İngilizce kullanmayacakları için öğrendikleri/öğrenecekleri bilgileri ilerleyen yıllarda unutacaklarını, bölüm
derslerindeki başarılarında İngilizce bilmenin herhangi bir yararı olmayacağını, derste öğrendiklerini gerçek
yaşamda uygulama fırsatlarının olmadığını belirtmeleri bu araştırmanın yapılmasını gerekli kılmıştır.
Araştırmanın İngilizce I ve II derslerinde uygulanan öğretim durumlarına katkıda bulunması beklenmektedir.
Alanla ilgili literatür taraması yapıldığında genellikle motivasyon seviyesi ve başarı seviyesi arasındaki
ilişkinin incelendiği görülmüştür. Motivasyon düzeyi ve mezun olunan lise türü, okunan bölüm gibi alanlarda az
çalışma yapılmıştır. Bu sebeplerden dolayı bu çalışma yapılmıştır ve çalışmanın alana katkıda bulunacağı
düşünülmektedir.
Araştırmanın amacı
Bu çalışma, Eğitim Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin cinsiyetlerinin, mezun oldukları lise türünün ve
okudukları bölümlerin İngilizce’ye dönük motivasyonlarını etkileyip etkilemediğini ve öğrencilerin toplam
motivasyon, araçsal güdü ile bütünleyici güdü düzeylerinin ne seviyede olduğunu araştırmayı amaçlamaktadır.
Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:
Alt problemler
1.Öğrencilerin araçsal güdü düzeyleri nedir?
2. Öğrencilerin bütünleyici güdü düzeyleri nedir?
3. Öğrencilerin toplam motivasyon düzeyleri nedir?
4. Öğrencilerin motivasyonları ve cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
5. Öğrencilerin motivasyonları ve mezun oldukları lise türleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
6. Öğrencilerin motivasyonları ve bulundukları bölümler arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Sayıltılar
Öğrencilerin Motivasyon ve Tutum Ölçeği’ni içtenlikle yanıtladıkları varsayılmaktadır.
Sınırlılıklar
Araştırmanın örneklemi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2013-2014 bahar döneminde
öğrenimine devam eden 241 birinci sınıf öğrencisiyle sınırlandırılacaktır.

2.

YÖNTEM

Model
Araştırma var olan bir durumu olabildiğince iyi bir biçimde betimlemeyi amaçladığından tarama
modeliyle desenlenmiştir. Tarama modeli türlerinden ise genel tarama modelinin seçimi uygun bulunmuştur.
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Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 bahar döneminde Batı Karadeniz Bölgesindeki bir
üniversitede öğrenim görmekte olan 241 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan öğretmen
adaylarının yaş ortalamasının 19.4 olduğu belirtilebilir. Örnekleme ilişkin detaylı betimsel istatistiklere Tablo
1’de yer verilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada, veri toplama aracı olarak Dörnyei (1990) tarafından geliştirilen ve Mendi (2009)
tarafından Türk kültürüne uyarlaması yapılan geçerliği ve güvenirliği belirlenmiş “Motivasyon ve Tutum
Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların demografik bilgilerini edinmek amacıyla araştırmacı tarafından
hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır.
Motivasyon ve Tutum Ölçeği: “Motivasyon ve Tutum Ölçeği” Dörnyei (1990) tarafından yabancı dil
öğrenmeye ilişkin tutumu belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. Türk kültürüne uyarlanan ölçek 30 maddeden
oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Bu maddelerden 9’u araçsal motivasyonu, 21’i ise bütünleyici motivasyonu
ölçmektedir. 5’li Likert (kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum, tamamen katılıyorum)
tipinde olan ölçekten alınabilecek en düşük puan 30, en yüksek puan ise 150’dir. Ölçekten yüksek puan almak
motivasyonun yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Uyarlama çalışmasında, iç tutarlık kanıtı sağlamak
amacıyla Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır ve Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .87 olarak
bulunmuştur. Bu araştırmada 241 öğretmen adayına ait veriler üzerinde iç tutarlığı belirlemek üzere yapılan
güvenirlik analizi sonucunda Cronbach Alfa katsayısı .90 bulunmuştur. Araçsal ve bütünleyici motivasyon alt
boyutlarına ilişkin Cronbach Alfa katsayıları ise sırasıyla .84 ve .87 bulunmuştur. Cronbach Alfa değerinin
.80’den büyük olması ölçeğin güvenilir olduğunun bir göstergesidir (Tabachnick ve Fidell, 2007).
Verilerin Toplanması
Motivasyon ve Tutum Ölçeği 2013-2014 bahar döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde
öğrenim görmekte olan 258 öğretmen adayına uygulanmıştır. Demografik bilgilerinde eksiklik olduğu tespit
edilen 7 katılımcı ve uç veri olduğu tespit edilen 10 katılımcı araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Ölçek
gönüllülük esasına göre uygulanmış olup uygulama öncesi katılımcılara araştırmanın amacı açıkça belirtilmiştir.
Her bir grup için ölçek uygulaması yaklaşık 25 dakika sürmüştür.
Verilerin Çözümlenmesi
Veriler IBM Spss21.0 programı kullanılarak çözümlenmiştir. Bütünleyici motivasyon, araçsal
motivasyon ve genel motivasyon düzeyleri araştırmada incelenmiştir. Cinsiyet, bölüm ve mezun olunan lise türü
değişkenlerinin, alt boyutlarının normal dağılım şartını sağlama durumu Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk
testleriyle incelenmiştir. Cinsiyete göre motivasyon puanlarının değişimi Bağımsız Örneklemler için t-Testi ile;
bölüme ve mezun olunan lise türüne göre motivasyon puanlarının değişimi ise OneWay ANOVA ile
incelenmiştir.

3. BULGULAR
Motivasyon ve Tutum Ölçek Puanlarına Yönelik Betimsel İstatistik Bulguları
Motivasyon ve alt boyutlarına ilişkin betimsel istatistiklere Tablo 2’de yer verilmiştir.
Öğretmen adaylarının motivasyon puanlarının orta seviyenin üzerinde olduğunu söylemek mümkündür.
Araçsal motivasyon ve bütünsel motivasyon puanlarının da orta seviyenin üzerinde olduğunu görülmektedir.
Ölçek toplam puanı ve alt boyutların ortalamaları karşılaştırıldığında araçsal motivasyonun, toplam
motivasyondan ve bütünsel motivasyondan daha yüksek olduğu görülmektedir. İkinci en yüksek ortalama ise
toplam motivasyona aittir.
Cinsiyete göre Motivasyon ve Tutuma İlişkin Bulgular
Cinsiyete göre motivasyon ve tutum puanlarının değişiminin anlamlılığı bağımsız örneklemler için ttesti ile incelenmiştir. Bulgular Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının motivasyon ve tutumlarının cinsiyete göre anlamlı bir
şekilde farklılaştığı [t(239)=3.743, p=.000<.001] görülmektedir. Test sonucunda hesaplanan etki büyüklüğü
(η2=.06) gruplararası farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Cohen d katsayısı ise .07 olarak
bulunmuştur. Sonuçlar incelendiğinde; bayan öğretmen adaylarının motivasyon ve tutum puanlarının, erkek
öğretmen adaylarının motivasyon ve tutum puanlarından yüksek olduğu görülmektedir.
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Bölüme göre Motivasyon ve Tutuma İlişkin Bulgular
Bölüme göre motivasyon ve tutum puanlarının ortalama ve standart sapma değerlerine Tablo 4’te yer
verilmiştir.
Bölüme göre motivasyon ve tutum puan ortalamaları incelendiğinde en yüksek ortalamaya resim-iş
öğretmenliği bölümünün ( =114.03) sahip olduğu görülmektedir. Resim-iş öğretmenliği bölümünü sırasıyla
sınıf öğretmenliği ( =112.87), psikolojik rehberlik ve danışmanlık ( =108.43), sosyal bilgiler öğretmenliği (
=108.38), bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ( =105.48), ilköğretim matematik öğretmenliği (
=104.79) bölümleri izlemektedir. En düşük motivasyon ve tutum puanına sahip grup ise müzik öğretmenliği(
=102.40) bölümüdür. Bölüme göre motivasyon ve tutum puanlarının değişiminin anlamlılığı One Way Anova
testi ile incelenmiştir. Bulgular Tablo 5’te gösterilmiştir.
Gruplar arası farklılık grup sayısının fazlalığı nedeniyle Tukey testi ile incelenmiştir. Tukey testi
sonuçlarında gruplar arası farklılığın bulunmaması üzerine hataya daha az hassas bir metot olan LSD testi
kullanılmıştır.
Sonuçlar göstermektedir ki resim iş öğretmenliği (
=114.03) –müzik öğretmenliği (
=102.40),
sınıf öğretmenliği ( ı =112.87) –müzik öğretmenliği (
=102.40), resim iş öğretmenliği (
=114.03) –
matematik öğretmenliği (
=104.79), resim iş öğretmenliği (
=114.03) –bilgisayar ve öğretim
teknolojileri öğretmenliği (
=105.48), sınıf öğretmenliği ( ı =112.87)– matematik öğretmenliği
(
=104.79) ve sınıf öğretmenliği ( ı =112.87) –bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği
(
=105.48) grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır [F(6-234)=2.586, p<.001]. Test sonucunda
hesaplanan etki büyüklüğü (η2=.06) gruplar arası farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir.
Mezun Olunan Lise Türüne göre Motivasyon ve Tutuma İlişkin Bulgular
Mezun olunan lise türüne göre motivasyon ve tutum puanlarının ortalama ve standart sapma
değerlerine Tablo 6’da yer verilmiştir.
Mezun olunan lise türüne göre motivasyon ve tutum puan ortalamaları incelendiğinde en yüksek
ortalamaya meslek liselerinin ( =109.82) sahip olduğu görülmektedir. Meslek liselerini sırasıyla düz liseler (
=109.12), anadolu liseleri ( =108.57), güzel sanatlar liseleri ( =106.60) izlemektedir. En düşük motivasyon ve
tutum puanı ortalaması ise diğer liseler ( =103.18) olarak kodlanan fen liseleri, imam hatip liseleri, özel liseler,
açıköğretim liseleri ve sosyal bilimler liselerine aittir. Mezun olunan lise türüne göre motivasyon ve tutum
puanlarının değişiminin anlamlılığı One Way Anova testi ile incelenmiştir. Bulgular Tablo 7’de gösterilmiştir.
Sonuçlar göstermektedir ki motivasyon ve tutuma göre güzel sanatlar lisesi, meslek lisesi, anadolu lisesi, düz
lise ve diğer liseler (fen lisesi, imam hatip lisesi, özel lise, açıköğretim lisesi, sosyal bilimler lisesi) arasındaki
farklar istatistiksel olarak anlamlı değildir [F(4-236)=.517, p>.05].

3.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu bölümde, elde edilen bulgulara dayalı olarak varılan sonuçlar ve bu sonuçlarla ilgili tartışmalar ve
tartışmaların ışığında geliştirilen öneriler yer almaktadır.
Sonuçlar ve Tartışma
Araştırma sonucunda elde edilen verilerin yorumlanmasıyla varılan sonuçlar şunlardır:
Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin araçsal güdü düzeyleri incelendiğinde bu güdü düzeyinin, orta
seviyenin üzerinde olduğu saptanmıştır. Benzer bulgu bütünsel güdü düzeyinde de gözlenmektedir. Toplam
motivasyon düzeyi incelendiğinde ise aynı bulguya (orta seviyenin üzerinde) rastlanmaktadır. Öğrencilerin
motivasyonları ve cinsiyetleri arasında anlamlı farklılık saptanmış ve kız öğrencilerin motivasyon ve tutum
puanlarının erkeklerinkinden yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin motivasyonları ve mezun oldukları
lise türleri arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Son olarak öğrencilerin toplam motivasyonları ve
bulundukları bölümler arasındaki ilişki incelendiğinde ise bu ilişkinin anlamlı olduğu saptanmıştır.
Öğrencilerin cinsiyetleri ve motivasyon, tutum puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Kız
öğrencilerin motivasyon ve tutum puanlarının erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu bulgu,
Şad ve Gürbüztürk (2009), Mendi (2009), Shaaban & Ghaith (2008) ve Öztürk (2012)’nin bulgularıyla tutarlılık
göstermektedir.
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Öğrencilerin mezun oldukları lise türü ile motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Bu bulgu, Yılmaz (2013) tarafından desteklenmemektedir. Yılmaz öğrenim görmekte olan lise
öğrencilerinin motivasyonunun okul türlerine göre kısmen farklılık gösterdiğini saptamıştır. Aydoslu’a (2005)
göre öğrencilerin İngilizce dersine ilişkin duyuşsal ve bilişsel boyuttaki tutum düzeyleri mezun oldukları lise
türüne göre farklılaşmaktadır. Diğer taraftan, öğrencilerin İngilizce dersine ilişkin davranışsal boyuttaki tutum
düzeyleri mezun oldukları lise türüne göre farklılaşmamaktadır. Yapılan bu araştırmada farklılığın çıkmamış
olma sebebi ise örneklemdeki deneklerin mezun oldukları lise türlerinin homojen bir şekilde dağılmış olması
olabilir.
Öğrencilerin bulundukları bölüm ile motivasyon düzeyleri arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Bu
bulgu, Gömleksiz ve Serhatlıoğlu (2013) ve Aydoslu (2005) tarafından desteklenmektedir. Fakat bunun aksine
Shaaban ve Ghaith (2008) araştırmalarında öğrencilerin okudukları bölümlerin İngilizce’ye dönük motivasyon
üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını saptamışlardır.
Öğrencilerin araçsal güdü düzeyleri incelendiğinde bu güdü düzeyinin, orta seviyenin üzerinde olduğu
saptanmıştır. Warden ve Lin (2000) Tayvan’da yaptıkları araştırmada öğrencilerin araçsal motivasyon
düzeylerinin yüksek olduğunu saptamışlardır. Yapılan bu araştırmanın sonucunun nedeni ise Türkiye’de işsizlik
oranının yüksek olması ve bu sebepten insanların iş bulma, buldukları işte maddi sorunlar sebebiyle işinde
yükselme isteği, son yıllarda kariyer yapmak isteyen insanların sayısında artış olması sayılabilir.
Öğrencilerin bütünsel güdü düzeylerine bakıldığında, bu düzeyin orta seviyenin üzerinde olduğu
saptanmıştır. Bu bulgu, Öztürk’ün (2012) üniversite öğrencileri üzerindeki araştırması ile tutarlılık
göstermemektedir. Öztürk (2012), Afyon Kocatepe Üniversitesi’ndeki öğrencilerin orta seviyenin üzerinde
değil, orta düzeyde bütünleyici motivasyonlarının olduğunu saptamıştır. Yapılan bu araştırmada ise bütünsel
motivasyon seviyesi araçsal motivasyon ve de genel motivasyon düzeyinden düşük çıkmıştır. Bunun nedeni,
Türkiyedeki çoğu insanın yabancı bir toplumla bütünleşmekten daha elzem ihtiyaçları olması, yabancı bir
ülkeye gitmenin mevcut şartlarda kolay olmaması ve bu sebeple de böyle hayallerin gerçekçi olmadığının
düşünülmesi sayılabilir.
Öğrencilerin toplam motivasyon puanları orta seviyenin üstünde – yeterli düzeydedir. Bu bulgu, Ergür
ve Saraçbaşı (2009), Çetinkaya, Bektaş ve Oruç (2010), Öztürk (2012) ve İşigüzel’ün (2013) yaptıkları
araştırmalar ile tutarlılık göstermemektedir. Çünkü bu yapılan araştırmalarda motivasyon orta düzeydedir. Dellal
ve Günak’ın (2009) araştırması da yapılan çalışma ile tutarlı değildir, çünkü bu araştırmada motivasyon oldukça
iyi düzeyde çıkmıştır. Yapılan bu araştırmada motivasyonun orta düzeyden yüksek çıkmasının nedeni
örneklemdeki bölümlerin İngilizce alt yapılarının farklı olması ve ileride İngilizce’ye olacak ihtiyaçlarının farklı
düzeylerde olması sayılabilir.
Öneriler
Yapılan araştırmanın alt problemleri artırılarak sadece öğrencilerin toplam motivasyonları ile cinsiyet,
lise türü, bölümleri arasındaki ilişkiyi incelemenin yanı sıra bütünsel güdü ve araçsal güdü düzeyleri ile cinsiyet,
mezun olunan lise türü, bölümler arasındaki ilişki incelenebilir. Yine alt problemlere öğrencilerin kaygı
düzeyleri ve başarı düzeyleri eklenebilir. Araştırmada erkek öğrencilerin motivasyon düzeyleri kız
öğrencilerinkine nazaran düşük çıkmıştır. Güdü düzeyini artırmak için erkek öğrencilerin daha çok ilgilerini
çekecek aktiviteler derste yaptırılabilir, onların ilgilerine göre ödevler verilebilir. Ayrıca öğretim elemanları
öğrencilerin motivasyonlarını artıracak çözüm önerileri bulabilirler. Son olarak verilen dersin içeriğinde örneğin
kullanılan materyalde öğrencilerin bölümleriyle ilgili yerlerin olmasına dikkat edilebilir. Çünkü çoğu öğrencinin
okudukları bölümle ilgili İngilizce daha çok ilgilerini çekecektir.
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Tablolar
Tablo 1. Örnekleme İlişkin Betimsel İstatistikleri Gösteren Çapraz Tablo

Tablo 2. Motivasyon Ve Alt Boyutlarına Yönelik Ortalama Ve Standart Sapma Ortalamaları
N

s.s

Motivasyon
Araçsal Motivasyon

241

Bütünsel Motivasyon

3.62

0.55

3.85

0.68

3.52

0.58

Max.

Min.

5

1

Tablo 3. Cinsiyete Göre Motivasyon Ve Tutuma İlişkin Bağımsız Örneklemler İçin t-testi Sonuçları

Kadın
Erkek

N
182
59

110.700
101.686

t

sd

p

3.743

239

.000

Tablo 4. Bölümlere Göre Ortalama Ve Standart Sapma Değerleri
Bölümler
Müzik Öğretmenliği
Resim-İş Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği

ss
14.54
17.17
16.10
19.79
9.76
15.15
16.16

102.40
114.03
104.79
105.48
108.43
108.38
112.87

Tablo 5. Bölüme Göre Motivasyon Ve Tutuma İlişkin One Way Anova Sonuçları
Varyansın Kaynağı

Kareler Toplamı

sd

Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

4065.761
61324.479
65390.241

6
234
240

Kareler
Ortalaması
677.627
262.070
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p

Anlamlı Fark

2.586

.019

Var
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Tablo 6. Mezun Olunan Lise Türüne Göre Ortalama Ve Standart Sapma Değerleri
Bölümler
Güzel Sanatlar Lisesi
Meslek Lisesi
Anadolu Lisesi
Lise (Düz)
Diğer Liseler (fen lisesi, imam hatip lisesi, özel lise, açıköğretim lisesi, sosyal bilimler
lisesi)

106.60
109.82
108.57
109.12

ss
15.30
18.33
15.57
16.85

103.18

14.89

Tablo 7. Lise Türüne Göre Motivasyon Ve Tutuma İlişkin One Way Anova Sonuçları
Varyansın Kaynağı

Kareler Toplamı

sd

Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

567.703
64822.538
65390.241

4
236
240

Kareler
Ortalaması
141.926
274.672

4.

F

p

Anlamlı Fark

.517

.724

-
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ARAŞTIRMA ETİĞİNE İLİŞKİN SENARYO DENEMELERİ: BİR ÖRNEK UYGULAMA
THE SCENARIO TRIALS RELATED TO RESEARCH ETHICS: A SAMPLE
APPLICATION
Ömay Çokluk1, Gizem Uyumaz2
Özet
Bilim insanları, bilimsel araştırmaların planlanmasından yayınlanmasına; jüri üyeliği, yazarlık, hakemlik ve editörlük gibi
roller içerisinde yer almaktan, akademik yükseltilmelere kadar pek çok konuda, mesleklerinin doğası gereği sürekli etik
sorunlarla yüz yüze gelirler ya da kendilerini bu anlamda sürekli denetlemek ve gereken titizliği göstermek durumunda
kalırlar. Bu çalışmada eğitim bilimlerinin farklı alanlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin bilim ve araştırma etiğine
yönelik bazı etik sorunları nasıl değerlendirdiklerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından
hazırlanan senaryolar 2010-2014 yılları arasında toplam 119 lisansüstü öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerden 12
senaryoyu altı farklı boyutta değerlendirmeleri, değerlendirmelerin her birini de yedili skalalar üzerinde yapmaları
istenmiştir. Araştırmanın genel amacı doğrultusunda toplanan veriler frekans ve yüzde olarak sunulmuş ve her bir boyutta
öğrencilerin çoğunluğu tarafından en uç görüşlerin bildirildiği senaryolara ve bu senaryolarda işlenen etik soruna vurgu
yapılmıştır. Ele alınan etik sorunun farklı boyutlar açısından birbirine zıt olarak değerlendirildiği senaryolara ilişkin
yorumlar da yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Etik, Araştırma Etiği, Lisansüstü Eğitim, Senaryolar

Abstract
In the line of their job, scientists constantly face ethical issues ranging from scientific research planning and publishing, and
playing roles as authors, reviewers and editors to academic promotions or have to control themselves and take great care in
this sense. The purpose of this study is to explore how graduate students in different fields of educational sciences consider
certain ethical issues in science and research ethics. To this end, scenarios developed by the researchers were applied to a
total of 119 graduate students in the years 2010-2014. They were asked to assess the 12 given scenarios in six different
factors and to make each assessment on seven point scales. The data collected in accordance with the general purpose of
the study were presented as frequency and percentage and the scenarios that were reported with extreme views by the most
of the students in each factor and the ethical issue in these scenarios were highlighted. Comments on scenarios in which the
ethical issue under question was contrastively considered according to different factors were also recorded.
Keywords: Ethics, Research ethics, Graduate education, scenario.

I. GİRİŞ
Etik kavramı, son yıllarda Türkiye’de oldukça çok sık duyulur hale gelmiştir. Bu kavramın sıkça dile
getirilmesindeki en önemli nedenlerinden birinin, pek çok alanda yaşanan sorunların ya da uygunsuz
davranışların gizlenmesindeki güçlüklerden kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. Toplumdaki olumlu ya da
olumsuz birçok gelişmenin nerdeyse eş zamanlı olarak medyaya ve özellikle de sosyal medyaya yansıması, bu
olayların kamuoyundan gizlenmesini adeta olanaksız hale getirmiştir. Önemine karşılık her zaman yeterli ilgiyi
görmese de, bilim dünyasında etik sorunlar ve tartışmalar her dönemde gündemdedir ve bu da en azından
farkındalık ve hatta kimi zaman da caydırıcılık oluşturması açısından değerlidir.
“Bilim etiği”, “araştırma etiği”, “yazarlık ve etik”, “akademik yükseltimeler ve etik” aslında birbirleri
ile iç içe geçmiş ve doğrudan ya da dolaylı olarak birbirlerini etkileyen alanlardır. Çünkü bilimsel bir araştırma
yürütülmesi; planlanmasından yayınlanmasına kadar birçok süreci içerir. Bilim insanı niteliklerine sahip olarak
bilim üretme görevinin layıkıyla yerine getirilmesi bilim etiğini, bilimsel yöntem ve ilkelere uygun olarak bir
araştırma sürecinin yürütülmesi araştırma etiğini, araştırma sürecinin doğru ve ayrıntılı olarak raporlaştırılması
araştırma ve yazarlıkla ilgili etiği ve tüm bu ürünlerin akademik yükseltilmeler ya da diğer mesleki amaçlar için
kullanımı ise akademik yükseltimeler ve etiği ilgilendirir.
Yukarıda özetlenmeye çalışılan noktalara ek olarak bilim insanlarından, sadece kendi yürüttükleri
çalışmalarda etik kurallara uygun davranmaları beklenmez ve yeterli görülmez; aynı zamanda meslektaşlarının,
öğrencilerinin vb. diğer paydaşların etik davranıp davranmadıklarını gözlemleme ve izleme sorumlulukları da
1

Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ölçme ve Değerlendirme Bölümü, Ankara,
cokluk@education.ankara.edu.tr
2
Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ölçme ve Değerlendirme Bölümü, Ankara,
uyumaz@ankara.edu.tr
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bulunmaktadır. Başkaya (1998), bilim insanı olmak için sadece bir alanda bilgi sahibi olmanın ya da bilimselliğe
gönderme yapan unvanları taşımanın yeterli olmadığını vurgulamaktadır; bir birey yetişkinlik düzeyine
ulaşabilmişse, bilimsel yöntemleri ustalıkla kullanabiliyorsa, toplumsal olaylar ve sorunlar karşısında etik bir
tavır ortaya koyabiliyorsa ancak bu durumda gerçek anlamda bilim insanı tanımına dâhil edilebilir.
Bu çalışmada “bilim etiği”, “araştırma etiği”, “yazarlık ve etik”, “akademik yükseltimeler ve etik” gibi
konulara göndermeler yapan bazı senaryolar hazırlanmaya çalışılmış ve eğitim bilimlerinin farklı alanlarında
lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencilerin, bazı etik sorunları bu senaryolar üzerinden nasıl
değerlendirdiklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaca uygun olarak araştırmacılar tarafından
öncelikle farklı kurum ve kuruluşların araştırma etiğine yönelik olarak tanımladıkları etik ilkeler incelenmiştir.
İncelenen etik ilkeler içerisinde özellikle Amerikan Eğitim Araştırmaları Birliği (American Educational
Research Association-AERA) ve Amerikan Psikologlar Birliği (American Psychological Association-APA)’nin
etik ilkeleri temel alınarak ve alan yazında yer alan senaryo örneklerinden de (Artino, Jr, 2007) yararlanılarak,
tümü hipotetik ve gerçek olmayan kişi isimlerinin yer aldığı senaryolar oluşturulmuştur. Öğrencilerin etik
değerlendirmelerinin senaryolar aracılığıyla belirlenmeye çalışılmasında iki temel varsayımdan hareket
edilmiştir. Bunlardan ilki, öğrencilerin etik davranışı etik olmayandan ayırt edebilmesi için lisansüstü düzeyde
etikle ilgili herhangi bir ders alması gerekmemektedir; çünkü etik davranışın öğretilmesi ve benimsetilmesi
lisansüstü eğitim sürecinde yer alan tüm derslerin örtük hedefidir. İkincisi ise, kendini yansıtmaya (self-report)
yönelik ölçme araçları kullanılarak bireylerin etik sorunlara ilişkin görüş ve davranışlarının sorgulanması,
geçerli ve güvenilir bulgular elde edilmesinde yetersiz kalır varsayımıdır. Bu varsayımlar temel alınarak
oluşturulan senaryoların her biri adlandırılarak bunların hangi kuruluşun hangi etik ilkesi ile bağlantılı olduğuna
ilişkin kısa bilgiler aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır.
Senaryo 1, “Referans Mektubu” olarak adlandırılmıştır. Bu senaryo; bireylerin gerçek akademik
performanslarıyla ilişkili olarak değerlendirilmesi, araştırmacıların öğrencileri ya da asistanları hakkındaki
kişisel önerilerini içtenlikle bildirme sorumluluğuna sahip olması, adil ve sömürücü olmayan bir tutum
içerisinde olması, öğrencilerini akademik gelişimleri konusunda desteklemesi ve mesleki istihdamlarını güvence
altına alma anlamada yardımcı olması ile ilgilidir. Senaryo 2, “Etik Komite Onayı” olarak adlandırılmıştır. Bu
senaryo kurum onayının gerektiği durumlarda araştırmacıların, araştırma önerilerine ilişkin doğru bilgileri
verme ve araştırmayı yürütmeden önce onay alma sorumlulukları ile ilgilidir. Araştırmacılar çalışmalarını
onaylanmış araştırma protokolleriyle uyumlu olarak yürütmelidirler. Senaryo 3, “Veriyi bölme” olarak
adlandırılmıştır. Bu senaryo “Tek bir kuramsal temele dayalı olarak toplanan verileri bölerek yayınlama” ile
ilgilidir. Senaryo 4, “Yazarlık” olarak adlandırılmıştır. Bu senaryo araştırmacıların kanıtları, verileri, bulguları
ya da sonuçları uydurmama, saptıramama ya da yanlış sunmama, bir entelektüel ürüne sekreterya ya da teknik /
mekanik (daktilo etme, rutin veri toplama ya da analiz, rutin düzenleme ve toplantılara katılma vb.) katkılar
sağlayanlara yazarlık pozisyonu atfetmeme, yazarlık pozisyonunu bireylerin statülerinden bağımsız olarak göreli
bilimsel ya da mesleki katkılarını yansıtacak şekilde sunma sorumlulukları ile ilgilidir. Senaryo 5, “Gönüllü
Olmayan Katılımcı” olarak adlandırılmıştır. Bu senaryo katılımcıların çalışmanın herhangi bir aşamasında
araştırmadan çekilme hakkına sahip olmaları, devam etmek için zorlanamayacakları, eğitim araştırmacılarının
araştırma evrenini kişisel çıkarları için kullanmamaları sorumluluklarına ilişkindir. Senaryo 6 ve Senaryo 6.1,
“Duygusal İlişki” olarak adlandırılmıştır. Bu senaryo araştırmacıların sadece yasal işlemlere yol açacak çok
açık eylemler ya da tehditleri değil, tüm taciz türlerini engellemeleri, mesleki pozisyonlarını, kişisel ya da cinsel
tercihleri için ya da ekonomik ya da mesleki çıkarları için kullanmamaları ile ilgilidir. Bir araştırmacı,
araştırmacının objektifliğine, yeterliğine, etkililiğine zarar verecek profesyonel ilişkisi olan insanlara zarar
verme ya da onları kötüye kullanma riskleri taşıyan çoklu ilişkilerden kaçınmalıdır. Senaryo 7, “Veri Setinden
Çıkarma” olarak adlandırılmıştır. Bu senaryo araştırmacıların aldatıcı beyan ve açıklamalarda bulunmama,
yazarları, kanıtları, verileri, bulguları ya da sonuçları uydurmama, saptıramama ya da yanlış sunmama,
araştırmadaki kavramları, işlemleri, sonuçları ve analizleri bilgi edinmeye olanak verecek ve eğitimli
araştırmacıların anlayacağı ve yorumlayacağı şekilde doğru ve yeterince detaylı sunma sorumlulukları ile
ilgilidir. Senaryo 8, “Ortak Ödev Hazırlama” ve Senaryo 9, “Yalancı Yazarlık” olarak adlandırılmıştır. Bu
senaryolar da yine statüsüne bakılmaksızın bir entelektüel ürünün oluşturulmasına önemli yaratıcı katkılar
sağlayanlara o ürün için yazarlık pozisyonu verilmemesine ilişkindir. Senaryo 10, “Yanlış Beyanda Bulunma”
olarak adlandırılmıştır. Araştırmacılar ve katılımcılar ve kurum temsilcileri arasındaki ilişkilerin dürüstlükle
betimlenmesi, aldatma ya da kandırmanın uygun olmadığı, sadece bilimsel çalışmalar için açıkça gerekli olduğu
durumlarda ve minimum düzeyde kullanılması ve çalışma tamamlandıktan sonra yanlış beyanda bulunmanın
gerekçelerinin açıklanması sorumluluğu ile ilgilidir. Senaryo 11 ve Senaryo 11.1 “Sonuçları Sansürleme”
olarak adlandırılmıştır. Araştırmacılar bulgularını herhangi bir sansüre uğramaksızın ya da fon sağlayan
birimlerin, katılımcıların, meslektaşların, danışmanların ya da yöneticilerin kurumların vb. onayını almaksızın
yorumlamakta ve yayınlamakta özgürdür. Bu anlayış bilgilendirilmiş onay /aydınlatılmış onam sorumluluğunun
bir parçası olarak katılımcılara da iletilmelidir. Senaryo 12, “Yanlış yönlendirme” olarak adlandırılmıştır.
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Araştırmacıların öğrencilerine ve araştırmacılara kariyer fırsatlarına ve belli araştırma projelerine ya da derece
alınan programlara katılımları ile ilgili sonuçları gerçekçi olarak bildirme sorumlulukları ile ilgilidir.
Tablo 1’de yukarıda kısa açıklamalarına yer verilen senaryoların hangi kuruluşun, hangi etik ilkeleriyle
ilişkili olduğu sunulmuştur.
Tablo 1. Senaryolar ve İlgili Oldukları Etik İlkeler
Senaryo adı
APA
1.Referans mektubu
7.06b
2.Etik komite onayı
8.01
3.Veriyi bölme
APA el kitabı (s:352-353)
4.Yazarlık
8.12b
5.Gönüllü olmayan katılımcı
8.04a
6. - 6.1.Duygusal ilişki
3.05, 7.07
7.Veri setinden çıkarma
5.01a

AERA
1B.8, 1B.9, 6B.1, 6B5
2.4
1.2, 3.1c
2.5, 2.6
1.11
1.2, 1.6

Senaryo adı
8.Ortak ödev
9.Yalancı yazarlık
10.Yanlış beyanda bulunma
11. - 11.1.Sonuçları sansürleme
12.Yanlış yönlendirme

AERA
3.1a
3.1a
2.3
5.2
6.4

II. YÖNTEM
II. I. Araştırma Modeli
Bu çalışma eğitim bilimlerinin farklı alanlarında lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencilerin, bilim
ve araştırma etiğine yönelik bazı etik sorunları senaryolar üzerinden nasıl değerlendirdiklerinin incelenmesini
amaçlayan betimsel bir araştırmadır.
II.II. Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2010-2014 yılları arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü’nün farklı programlarında lisansüstü öğrenim görmekte olan 119 kişi oluşturmaktadır. Öğrencilerin
80’i (% 67.2) yüksek lisans, 39’u (% 32.8) doktora programına devam etmektedir. Çalışma grubunun 79’u (%
66.4) kadın, 40’ı (% 33.6) erkektir.
II. III. Veri Toplama Aracı
Araştırmacılar tarafından öncelikle farklı kurum ve kuruluşların araştırma etiğine yönelik olarak
tanımladıkları etik ilkeler incelenmiş ve bunlar temelinde, alan yazında yer alan senaryo örneklerinden de
yararlanılarak, tümü hipotetik ve gerçek olmayan kişi isimlerinin yer aldığı senaryolar hazırlanmaya
çalışılmıştır. Hazırlanan senaryolar üç ölçme ve değerlendirme uzmanı ve iki dil uzmanı tarafından kapsam
geçerliği ve dil açısından incelenmiş, öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmasının ardından
öğrencilere uygulanmıştır.
Araştırma kapsamında on iki senaryo hazırlanmıştır. Öğrencilerden her bir senaryoyu altı farklı boyutta
(“etik-etik değil”; “adil-adil değil; “dürüst-dürüst değil”; “geleneksel/kültürel olarak kabul edilebilir-kabul
edilemez”; “akademik hayatta kabul edilebilir-edilemez”; “başka bir ülkede kabul edilebilir-kabul edilemez”)
değerlendirmeleri istenmiştir. Öğrenciler bu boyutlara ilişkin değerlendirmelerini yedili skalalar üzerinde
yapmışlardır.
II.IV. Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında toplanan veriler boyutlar çerçevesinde frekans ve yüzde olarak sunulmuştur.
Hazırlanan senaryolardan altı ve on bir numaralı senaryoların öğrenciler tarafından senaryoda yer alan iki farklı
birey açısından değerlendirilmesi istenmiş ve bu durum bulgular kısmında 6.1 ve 11.1 numaralı senaryolar
şeklinde ifade edilmiştir.
Değerlendirmelerin yapıldığı skalada yer alan 1: etik değildir, adil değildir vb. uçları ifade ederken, 4
orta noktayı, 7 ise etiktir, adildir vb. uçları temsil etmektedir. Bulguların sunumunda 1 ve 7 ile ifade edilen uç
görüşlere ilişkin dağılımlar vurgulanmıştır. Ayrıca orta noktanın solunda (1, 2 ve 3) ve sağında (5, 6 ve 7) yer
alan tepki dereceleri birleştirildiğinde en yüksek frekanslara sahip senaryolar üzerinde durulmuştur.

III. BULGULAR
Bu bölümde her bir boyutta, tüm senaryolar içerisinden öğrencilerin çoğunluğu tarafından en uç
görüşlerin bildirildiği senaryolara ve bu senaryolarda işlenen etik soruna vurgu yapılmıştır. Öğrencilerin tüm
senaryoları değerlendirirken her bir boyutta “1 (etik değildir, adil değildir vb.)” seçeneğini işaretlemeleri
beklenmektedir.
Tablo 2’de öğrencilerin senaryolardaki davranışları etik bulma durumlarına ilişkin tepkilerinin dağılımı
verilmiştir.
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Tablo 2. Senaryodaki Davranışların Etik Bulunma Durumlarına İlişkin Dağılım
Senaryo
Derece
1
2
3
4
5
6
6.1
7
f
49
36
51
13
46
16
20
44
1
%
41.2
30.3
42.9
10.9
38.7
13.4
16.8
37.0
f
5
8
10
47
5
26
26
22
7
%
4.2
6.7
8.4
39.5
4.2
21.8
21.8
18.5
f
91
81
81
31
84
43
49
65
1-2-3
%
76.5
68.1
68.1
26.1
70.6
36.1
41.2
54.6
f
7
12
11
6
15
24
22
5
4
%
5.9
10.1
9.2
5.0
12.6
20.2
18.5
4.2
f
17
26
26
82
20
50
46
49
5-6-7
%
14.3
21.8
21.8
68.9
16.8
42.0
38.7
41.2

8
38
31.9
4
3.4
79
66.4
15
12.6
25
21.0

9
45
37.8
9
7.6
82
68.9
9
7.6
28
23.5

10
46
38.7
18
15.1
73
61.3
10
8.4
36
30.3

11
82
68.9
0
0
115
96.6
2
1.7
2
1.7

11.1
96
80.7
1
0.8
116
97.5
1
0.8
3
2.5

12
71
59.7
2
1.7
109
91.6
4
3.4
5
4.2

Tablo 2 incelendiğinde 12 senaryo içinden, öğrenciler tarafından etik olmadığı en yüksek oranda
belirtilen (1 seçeneği işaretlenen) etik sorunun Senaryo 11.1’de yer alan “Sponsorun talebiyle sonuçları
sansürleme (AERA 5.2)” olduğu görülmektedir. Öğrencilerden 96’sı (%80.7) bu durumun etik olmadığını
belirtmiştir.
Öğrenciler tarafından en etik bulunan senaryonun Senaryo 4 olduğu görülmektedir. Eğitim bilimlerinin
farklı alanlarında lisansüstü öğrenim görmekte olan ve geleceğin öğretim üyesi olmaya aday katılımcıların 47’si
(%39.5) en yüksek oranda Senaryo 4’de yer alan “Entelektüel katkısı olmayan (örneğin; sekreterya, veri
toplama, veri girişi, düzenleme vb. katkılar sağlayan) kişilere yazarlık hakkı verilmesi (APA 8.12b, AERA 1.2,
3.1c)” durumunun etik olduğunu (7 seçeneğini seçmiştir) belirtmiştir. Öğrencilerin 82’si (% 68.9) Senaryo 4’de
yer alan durumun, 50 (%42) Senaryo 6’da yer alan “Araştırmalarına zarar verebilecek profesyonel olmayan
ilişkilerde bulunma (APA 3.05, 7.07, AERA 1.11)” durumunun, 49’u (%41.2) ise Senaryo 7’de yer alan
“Bulguları saptırarak yanlış beyanda bulunma (APA 5.01a, AERA 1.2, 1.6)” durumunun etik olduğu yönünde
(5, 6 ve 7) görüş bildirmiştir.
Tablo 3’de öğrencilerin senaryolardaki davranışları adil bulma durumlarına ilişkin tepkilerinin dağılımı
verilmiştir.
Tablo 3. Senaryodaki Davranışların Adil Bulunma Durumlarına İlişkin Dağılım
Senaryo
Derece
1
2
3
4
5
6
6.1
7
f
58
25
39
11
48
9
14
38
1
%
48.7
21.0
32.8
9.2
40.3
7.6
11.8
31.9
f
2
9
10
56
4
27
26
22
7
%
1.7
7.6
8.4
47.1
3.4
22.7
21.8
18.5
f
99
70
74
22
91
28
34
65
1-2-3
%
83.2
58.8
62.2
18.5
76.5
23.5
28.6
54.6
f
6
18
12
5
10
29
30
7
4
%
5.0
15.1
10.1
4.2
8.4
24.4
25.2
5.9
f
11
31
32
93
18
59
53
47
5-6-7
%
9.2
26.1
26.9
78.2
15.1
49.6
44.5
39.5

8
27
22.7
7
5.9
72
60.5
15
12.6
32
26.9

9
35
29.4
10
8.4
69
58.0
10
8.4
40
33.6

10
42
35.3
12
10.1
79
66.4
8
6.7
32
26.9

11
82
68.9
0
0
116
97.5
2
1.7
1
0.8

11.1
94
79.0
1
0.8
116
97.5
1
0.8
2
1.7

12
74
62.2
1
0.8
106
89.1
2
1.7
10
8.4

Tablo 3 incelendiğinde 12 senaryo içinden, öğrenciler tarafından adil olmadığı en yüksek oranda
belirtilen (1 seçeneği işaretlenen) etik sorunun Senaryo 11.1’de yer alan “Sponsorun talebiyle sonuçları
sansürleme (AERA 5.2)” olduğu görülmektedir. Öğrencilerden 94’ü (%79) bu durumun adil olmadığını
belirtmiştir.
Öğrenciler tarafından en adil bulunan senaryonun Senaryo 4 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 56’sı
(%47.1) en yüksek oranda Senaryo 4’de yer alan “Entelektüel katkısı olmayan (örneğin; sekreterya, veri
toplama, veri girişi, düzenleme vb. katkılar sağlayan) kişilere yazarlık hakkı verilmesi (APA 8.12b, AERA 1.2,
3.1c)” durumunun adil olduğunu (7 seçeneğini seçmiştir) belirtmiştir. Öğrencilerin 93’ü (%78.2) Senaryo 4’de
yer alan durumun, sırasıyla 59’u (%49.6) ve 53’ü (%44.5) ise Senaryo 6 ve Senaryo 6.1’de yer alan
“Araştırmalarına zarar verebilecek profesyonel olmayan ilişkilerde bulunma (APA 3.05, 7.07, AERA 1.11)”
durumunun adil olduğu yönünde (5, 6 ve 7) görüş bildirmiştir.
Tablo 4’de öğrencilerin senaryolardaki davranışları dürüst bulma durumlarına ilişkin tepkilerinin
dağılımı verilmiştir.
Tablo 4. Senaryodaki Davranışların Dürüst Bulunma Durumlarına İlişkin Dağılım
Senaryo
Derece
1
2
3
4
5
6
6.1
7
f
34
36
45
12
46
9
10
48
1
%
28.6
30.3
37.8
10.1
38.7
7.6
8.4
40.3
f
17
8
12
51
7
29
29
23
7
%
14.3
6.7
10.1
42.9
5.9
24.4
24.4
19.3
f
66
77
84
26
84
22
32
67
1-2-3
%
55.5
64.7
70.6
21.8
70.6
18.5
26.9
56.3
f
7
17
7
6
9
27
27
5
4
%
5.9
14.3
5.9
5.0
7.6
22.7
22.7
4.2
f
43
25
27
87
26
68
58
47
5-6-7
%
36.1
21.0
22.7
73.1
21.8
57.1
48.7
39.5
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8
37
31.1
8
6.7
80
67.2
17
14.3
22
18.5

9
38
31.9
9
7.6
77
64.7
15
12.6
27
22.7

10
56
47.1
9
7.6
88
73.9
12
10.1
19
16.0

11
86
72.3
1
0.8
114
95.8
2
1.7
3
2.5

11.1
95
79.8
1
0.8
116
97.5
1
0.8
2
1.7

12
76
63.9
1
0.8
104
87.4
5
4.2
9
7.6
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Tablo 4 incelendiğinde 12 senaryo içinden, öğrenciler tarafından dürüst olmadığı en yüksek oranda
belirtilen (1 seçeneği işaretlenen) etik sorunun Senaryo 11.1’de yer alan “Sponsorun talebiyle sonuçları
sansürleme (AERA 5.2)” olduğu görülmektedir. Öğrencilerden 95’i (%79.8) bu durumun dürüst olmadığını
belirtmiştir.
Öğrenciler tarafından en dürüst bulunan senaryonun Senaryo 4 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 51’i
(%42.9) en yüksek oranda Senaryo 4’de yer alan “Entelektüel katkısı olmayan (örneğin; sekreterya, veri
toplama, veri girişi, düzenleme vb. katkılar sağlayan) kişilere yazarlık hakkı verilmesi (APA 8.12b, AERA 1.2,
3.1c)” durumunun dürüst olduğunu (7 seçeneğini seçmiştir) belirtmiştir. Öğrencilerin 87’si (73.1) Senaryo 4’de
yer alan durumun, 58’i (%48.7) Senaryo 6.1’de yer alan “Araştırmalarına zarar verebilecek profesyonel
olmayan ilişkilerde bulunma (APA 3.05, 7.07, AERA 1.11)” durumunun, 47’si (%39.5) ise Senaryo 7’de yer
alan “Bulguları saptırarak yanlış beyanda bulunma (APA 5.01a, AERA 1.2, 1.6)” durumunun dürüst olduğu
yönünde (5, 6 ve 7) görüş bildirmiştir.
Tablo 5’de öğrencilerin senaryolardaki davranışları geleneksel/kültürel olarak kabul edilebilir bulma
durumlarına ilişkin tepkilerinin dağılımı verilmiştir.
Tablo 5 incelendiğinde 12 senaryo içinden, öğrenciler tarafından geleneksel/kültürel olarak kabul
edilemez olduğu en yüksek oranda belirtilen (1 seçeneği işaretlenen) etik sorunun Senaryo 11.1’de yer alan
“Sponsorun talebiyle sonuçları sansürleme (AERA 5.2)” olduğu görülmektedir. Öğrencilerden 53’ü (%44.5) bu
durumun geleneksel/kültürel olarak kabul edilemez olduğunu belirtmiştir.
Tablo 5. Senaryodaki Davranışların Geleneksel/Kültürel Olarak Kabul Edilebilir Bulunma Durumlarına İlişkin Dağılım
Senaryo
Derece
1
2
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
f
26
13
27
5
24
22
22
27
5
17
22
38
1
%
21.8
10.9
22.7
4.2
20.2
18.5
18.5
22.7
4.2
14.3
18.5
31.9
f
7
15
17
52
10
11
13
23
22
15
13
6
7
%
5.9
12.6
14.3
43.7
8.4
9.2
10.9
19.3
18.5
12.6
10.9
5.0
f
70
45
57
17
55
55
53
57
28
45
60
81
1-2-3
%
58.8
37.8
47.9
14.3
46.2
46.2
44.5
47.9
23.5
37.8
50.4
68.1
f
16
18
11
11
18
28
29
10
18
14
14
13
4
%
13.4
15.1
9.2
9.2
15.1
23.5
24.4
8.4
15.1
11.8
11.8
10.9
f
30
56
50
91
46
34
35
52
73
60
45
25
5-6-7
%
25.2
47.1
42.0
76.5
38.7
28.6
29.4
43.7
61.3
50.4
37.8
21.0

11.1
53
44.5
5
4.2
91
76.5
10
8.4
18
15.1

12
42
35.3
4
3.4
77
64.7
16
13.4
25
21.0

Öğrenciler tarafından en yüksek oranda geleneksel/kültürel olarak kabul edilebilir bulunan senaryonun
Senaryo 4 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 52’si (%43.7) en yüksek oranda Senaryo 4’de yer alan
“Entelektüel katkısı olmayan (örneğin; sekreterya, veri toplama, veri girişi, düzenleme vb. katkılar sağlayan)
kişilere yazarlık hakkı verilmesi (APA 8.12b, AERA 1.2, 3.1c)” durumunun geleneksel/kültürel olarak kabul
edilebilir olduğunu (7 seçeneğini seçmiştir) belirtmiştir. Öğrencilerin 91’i (%76.5) Senaryo 4’de yer alan
durumun, sırasıyla 73’ü (%61.3) ve 60’ı (%50.4) ise Senaryo 8 ve Senaryo 9’da yer alan “Entelektüel katkı
sağlamayan kişilere yazarlık verme (AERA 3.1a)” durumunun geleneksel/kültürel olarak kabul edilebilir olduğu
yönünde (5, 6 ve 7) görüş bildirmiştir.
Tablo 6’da öğrencilerin senaryolardaki davranışları başka bir ülkede kabul edilebilir bulma durumlarına
ilişkin tepkilerinin dağılımı verilmiştir.
Tablo 6. Senaryodaki Davranışların Başka Bir Ülkede Kabul Edilebilir Bulunma Durumlarına İlişkin Dağılım
Senaryo
Derece
1
2
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
f
33
32
25
8
20
2
6
30
20
24
24
1
%
27.7
26.9
21.0
6.7
16.8
1.7
5.0
25.2
16.8
20.2
20.2
f
7
5
12
44
5
42
35
23
3
4
14
7
%
5.9
4.2
10.1
37.0
4.2
35.3
29.4
19.3
2.5
3.4
11.8
f
64
72
64
23
62
9
20
53
56
62
56
1-2-3
%
53.8
60.5
53.8
19.3
52.1
7.6
16.8
44.5
47.1
52.1
47.1
f
28
25
20
15
28
18
17
16
27
25
24
4
%
23.5
21.0
16.8
12.6
23.5
15.1
14.3
13.4
22.7
21.0
20.2
f
23
21
32
80
27
89
80
49
34
31
39
5-6-7
%
19.3
17.6
26.9
67.2
22.7
74.8
67.2
41.2
28.6
26.1
32.8

11
41
34.5
2
1.7
86
72.3
21
17.6
11
9.2

11.1
48
40.3
2
1.7
88
74.0
20
16.8
11
9.2

12
34
28.6
1
0.8
74
62.2
26
21.8
17
14.3

Tablo 6 incelendiğinde 12 senaryo içinden, öğrenciler tarafından başka bir ülkede kabul edilemez
olduğu en yüksek oranda belirtilen (1 seçeneği işaretlenen) etik sorunun Senaryo 11.1’de yer alan “Sponsorun
talebiyle sonuçları sansürleme (AERA 5.2)” olduğu görülmektedir. Öğrencilerden 48’i (%40.3) bu durumun
başka bir ülkede kabul edilemez olduğunu belirtmiştir.
Öğrenciler tarafından en yüksek oranda başka bir ülkede kabul edilebilir bulunan senaryonun Senaryo 4
olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 44’ü (%37) en yüksek oranda Senaryo 4’de yer alan “Entelektüel katkısı
olmayan (örneğin; sekreterya, veri toplama, veri girişi, düzenleme vb. katkılar sağlayan) kişilere yazarlık hakkı
verilmesi (APA 8.12b, AERA 1.2, 3.1c)” durumunun başka bir ülkede kabul edilebilir olduğunu (7 seçeneğini
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seçmiştir) belirtmiştir. Öğrencilerin 80’i (%67.2) Senaryo 4’de yer alan durumun, sırasıyla 89’u (%74.8) ve 80’i
(%67.2) Senaryo 6 ve Senaryo 6.1’de yer alan “Araştırmalarına zarar verebilecek profesyonel olmayan
ilişkilerde bulunma (APA 3.05, 7.07, AERA 1.11)” durumunun başka bir ülkede kabul edilebilir olduğu
yönünde (5, 6 ve 7) görüş bildirmiştir.
Tablo 7’de öğrencilerin senaryolardaki davranışları akademik hayatta kabul edilebilir bulma
durumlarına ilişkin tepkilerinin dağılımı verilmiştir.
Tablo 7. Senaryodaki Davranışların Akademik Hayatta Kabul Edilebilir Bulunma Durumlarına İlişkin Dağılım
Senaryo
Derece
1
2
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
f
36
37
35
8
33
14
16
41
36
34
29
1
%
30.3
31.1
29.4
6.7
27.7
11.8
13.4
34.5
30.3
28.6
24.4
f
9
5
16
49
10
22
23
25
4
8
19
7
%
7.6
4.2
13.4
41.2
8.4
18.5
19.3
21.0
3.4
6.7
16.0
f
71
68
77
26
66
46
51
60
82
72
60
1-2-3
%
59.7
57.1
64.7
21.8
55.5
38.7
42.9
50.4
68.9
60.5
50.4
f
15
10
5
8
13
24
18
8
11
13
11
4
%
12.6
8.4
4.2
6.7
10.9
20.2
15.1
6.7
9.2
10.9
9.2
f
30
41
36
85
39
47
48
51
26
34
48
5-6-7
%
25.2
34.5
30.3
71.4
32.8
39.5
40.3
42.9
21.8
28.6
40.3

11
67
56.3
3
2.5
100
84.0
8
6.7
11
9.2

11.1
65
54.6
3
2.5
107
89.9
6
5.0
6
5.0

12
56
47.1
2
1.7
86
72.3
10
8.4
22
18.5

Tablo 7 incelendiğinde 12 senaryo içinden, öğrenciler tarafından akademik hayatta kabul edilemez
olduğu en yüksek oranda belirtilen (1 seçeneği işaretlenen) etik sorunun Senaryo 11’de yer alan “Sponsorun
talebiyle sonuçları sansürleme (AERA 5.2)” olduğu görülmektedir. Öğrencilerden 67’si (%56.3) bu durumun
akademik hayatta kabul edilemez olduğunu belirtmiştir.
Öğrenciler tarafından en yüksek oranda akademik hayatta kabul edilebilir bulunan senaryonun Senaryo
4 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin n 49’u (%41.2) en yüksek oranda Senaryo 4’de yer alan “Entelektüel
katkısı olmayan (örneğin; sekreterya, veri toplama, veri girişi, düzenleme vb. katkılar sağlayan) kişilere
yazarlık hakkı verilmesi (APA 8.12b, AERA 1.2, 3.1c)” durumunun akademik hayatta kabul edilebilir olduğunu
(7 seçeneğini seçmiştir) belirtmiştir. Öğrencilerin 85’i (%71.4) Senaryo 4’de yer alan durumun, 51’i (%42.9)
Senaryo 7’de yer alan “Bulguları saptırarak yanlış beyanda bulunma (APA 5.01a, AERA 1.2, 1.6)” durumunun,
48’i (%40.3) ise Senaryo 6.1’de yer alan “Araştırmalarına zarar verebilecek profesyonel olmayan ilişkilerde
bulunma (APA 3.05, 7.07, AERA 1.11)” durumunun ve Senaryo 10’da yer alan “Katılımcılara yanlış beyanda
bulunma (AERA 2.3)” durumunun akademik hayatta kabul edilebilir olduğu yönünde (5, 6 ve 7) görüş
bildirmiştir.
IV. TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu araştırmada eğitim bilimlerinin farklı alanlarında lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencilerin,
bilimsel araştırma etiğine yönelik bazı etik sorunları, senaryolar üzerinden nasıl değerlendirdiklerinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilere her birinde bir etik sorun yer alan senaryolar sunulduğundan, her bir
boyutta “1: (etik değildir, adil değildir vb.) “ seçeneğini işaretlemeleri beklenmektedir. Bu nedenle beklenen
yönde değerlendirilen senaryolar üzerinde durmak yerine, etik, adil vb. olmadığı halde etik, adil vb.
değerlendirilen senaryolar üzerinde düşünülmesi yararlı olacaktır. Ele alınan etik sorunlardan;
1.

2.

Tüm boyutlarda en yüksek oranda 7 seçeneği işaretlenen etik sorununun “Entelektüel katkısı olmayan
(örneğin; sekreterya, veri toplama, veri girişi, düzenleme vb. katkılar sağlayan) kişilere yazarlık hakkı
verilmesi (APA 8.12b, AERA 1.2, 3.1c)” olduğu görülmektedir. Öğrenciler, çalışmaya entelektüel
katkısı olmayan, yalnızca sekreterya, veri toplama, veri girişi, düzenleme vb. katkılar sağlayan kişilere
yazarlık hakkı verilmesini etik, adil ve dürüst bulmaktadır ve bu durum başka bir ülkede, akademik
hayatta ve geleneksel/kültürel olarak kabul edilebilir olarak değerlendirilmiştir.
Yine tüm boyutlarda yüksek oranda 7 seçeneği işaretlenen diğer etik sorunlar; “Araştırmalarına zarar
verebilecek profesyonel olmayan ilişkiler içerisinde bulunma (APA 3.05, 7.07, AERA 1.11)”,
“Bulguları saptırarak yanlış beyanda bulunma (APA 5.01a, AERA 1.2, 1.6)” ve “Çalışmadan çekilmek
isteyen katılımcıyı araştırmada kalmaya zorlama (APA 8.04a, AERA 2.5, 2.6)” dır. Söz konusu
davranışlar, tüm senaryolarda öğrencilerin çoğunluğu tarafından etik, adil ve dürüst bulmaktadır ve bu
durum başka bir ülkede, akademik hayatta ve geleneksel/kültürel olarak kabul edilebilir olarak
değerlendirilmiştir.
Bir diğer ilgi çekici bulgu, ele alınan etik sorunun farklı boyutlar açısından birbirine zıt olarak
değerlendirildiği senaryolardır:

1.

Çalışmaya katılan öğrenciler “Katılımcılara yanlış beyanda bulunma (AERA 2.3)” sorununun etik, adil
ve dürüst olduğunu düşündüklerini belirtmelerine rağmen, bu durumun akademik hayatta kabul
edilemez olduğunu ifade etmektedirler. .
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2.

3.

4.

“Sponsorun talebiyle sonuçları sansürleme (AERA 5.2)” etik sorunu ise öğrencilere göre etik, adil ve
dürüst bulunmamakta, başka bir ülkede ve akademik hayatta kabul edilemez olarak değerlendirilmekte,
ancak buna karşılık geleneksel/kültürel olarak kabul edilebilir bulunmaktadır. .
“Kariyer fırsatları ile ilgili sonuçları gerçekçi olarak bildirmeme (AERA 6.4)” durumu başka bir
ülkede, akademik hayatta ve geleneksel/kültürel olarak kabul edilebilir bir durum olarak
değerlendirilirken, etik, adil ve dürüst olmadığı ifade edilmektedir. .
“Tek bir kuramsal temele dayalı olarak toplanan verileri bölerek yayınlama (salamlama) (APA El
Kitabı, s:352-353)” etik sorunu öğrencilerin çoğunluğu tarafından dürüst, başka bir ülkede, akademik
hayatta ve geleneksel/kültürel olarak kabul edilebilir olarak değerlendirilmekle birlikte, etik ve adil
olmadığı ifade edilmektedir.
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GÜNÜMÜZ SANAT EĞİTİMİ BAĞLAMINDA GÜNCEL SANAT DERSLERİ VE
ÖĞRENCİ PROJELERİNDEN ÖRNEKLER
CONTEMPORARY ART LESSONS & EXAMPLES OF STUDENT PROJECTS WİTHİN
THE CONTEXT OF ART EDUCATİON TODAY
Ü. Ilgaz (Özgen) Topcuoğlu1
Özet
1960 sonrası sanat hareketleri Sanat ve Tasarım Fakülteleri ya da Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde daha çok kuramsal ve
uygulamalı ders olarak ele alınmaktadır. Bu dersler, genellikle disiplinlerarası bağlamda 1960 sonrası sanatı sorgulayan
Güncel Sanat, Güncel Sanat Sorunları, Disiplinlerarası Sanat, 60 Sonrası Sanat gibi derslerdir. Söz konusu dersler farklı
sanat disiplinlerini ve biricik sanat nesnesinin estetiği dışında bir farkındalık içermekte ve sorgulamaktadır. Bu içerikteki
derslerin içinde yaşadığımız çağın bir gereği olarak ülkemizde ki üniversitelerin Sanat ve Tasarım Fakülteleri-Güzel
Sanatlar Fakülteleri’nde yaygınlaşması gerektiği düşünülmektedir. Araştırmada Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim Bölümü zorunlu dersleri arasında bulunan Güncel Sanat Dersi ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim
Anasanat Dalı dersleri arasında bulunan 60 Sonrası Sanat, Güncel Sanat Sorunları derslerinde yapılan öğrenci projeleri ele
alınmış ve günümüz sanat eğitimi açısından oluşum süreciyle beraber değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ders kapsamında
yapılan projeler öğrenci odaklıdır. Günümüz sanat eğitimi açısından beyin fırtınasına dayalı olarak görsel algınının
dışındaki algıların da gelişmesinin çok önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmada yaşamsal öğrenme sürecinin ön
planda olduğu, klasik sanat eğitiminin dışında izleyiciyi de içine alan iletişim odaklı sanat eğitiminin önemini vurgulamak
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, güncel sanat, farkındalık, disiplinlerarasılık
Summary
Art movements after 1960 are mostly handled in Art or Design Faculties or Fine Arts Faculties as theoretical and applied
lessons. These lessons, questioning art after 1960 in interdiciplinary way, are Contemporary Art, Contemporary Art Issues,
Interdisciplinary Art, Art After 1960, etc... The aforementioned lessons include and question various art disciplines through
a consciousness of other than the aesthetic of unique art object. It is considered the lessons with this kind of content should
be made widespread in Art and Design Faculties - Fine Arts Faculties as a necessity of the age we live in. In this research
the student projects conducted in Art after 60 and Contemporary Art Issues lessons which are among the obligatory
Contemporary Art and Fine Arts Institute painting main art lessons of Akdeniz University and were evaluated together with
creation process as an example in terms of today's art education. These projects which were realised within the scope of the
lesson are student focused. It is considered that development of various perceptions other than visual, depending on brain
storming, is important in terms of today's art education. In the research, the aim is to emphasise the importance of
communication focused art education apart from classical art education, including the audience, in which vital learning
process is placed on forefront.
Keywords: Art education, contemporary art, awareness, interdisciplinary.

1. GİRİŞ
Genel olarak bakıldığında 1960 sonrası sanatta estetik algı değişmiş ve dönüşüme uğramıştır. Sanat tarihinde
geleneksel estetik anlayışı değiştiren, dönüştüren öncü sanatçıların başında Marcel Duchamp, Andy Warhol ve
John Cage gelir. Hazır nesne, bildiğimiz gibi Duchamp’la birlikte estetik olanın yerine geçmiştir. “Duchamp
resmin estetik uygulamasından ayrılır: Duchamp “kendini “sanat kırıcısı” olarak tanımlar. Bu kırılma, nedensel
bir sıralamada kendi karşı tezini ortaya koyacak bir karşıtlık değil, bir yer değiştirmedir. Onun için sanat, bir
içerik sorunu değil, (biçimler, renkler, görüşler gerçeklik yorumları, biçim ya da dayanak) değil, içeren
sorunudur.” (Cauquelin, 2005, s.75). Bu anlayışla sanat alanı, estetik alanla yer değiştirmiş ve basit bir etkinlik
alanı olmuştur. Duchamp’dan sonra kırıcı olarak değerlendirdiğimiz sanatçılardan birisi de kuşkusuz Andy
Warhol’dur. “Duchamp gibi, Warhol’da estetiği terk eder. Burada alan yetenek, güzel ve özgün sorunlarından
ayrılır.” (Cauquelin, 2005, s.90). Çalışmalarında sıradan nesneleri, ünlüleri, kendisi de dâhil olmak üzere
sıradanlaştırarak, yanılsamaya dayalı imgelere dönüştürmüştür. Özü Zen felsefesine dayanan, düşüncenin,
yaşamsallığın, oyun ve ironi gibi kavramların önem kazandığı Fluxus hareketinin öncelerinden birisi olan John
Cage’in çalışmalarında da hazır ses, hazır nesnenin yerine geçmiştir denilebilir. Böylece 1990 sonrası sanat,
tam bir dönüştürücü olarak değişime uğramış ve izleyici doğrudan sanat alanının içine girmiştir. Bourriaud’a
göre sanat yapıtı, artık yerini karşılaşma, buluşma ve diyaloğa bırakmıştır (Bourriaud, 2005). İlişkisel estetik
açısından değerlendirildiğinde belirleyici olan kavramlar karşılıklı eylem, biraradalık ve ilişkiselliktir. Sanat
nesnesi 1990’lı yıllardan sonra ilişkisel nesneye dönüşerek, çağın iletişim biçimleriyle birlikte sanat izleyicisini
doğrudan sanatın içine almıştır. Tüm bu süreçler günümüz Sanat ve Tasarım Fakülteleri-Güzel Sanatlar
Fakülteleri’ndeki sanat eğitimcisini ve öğrencilerini etkilemiş, bir bakıma yönlendirmiştir denilebilir. Bu
1
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bağlamda sanatta yaşanan kırılma noktası, doğal olarak üniversitelerin sanat eğitimi veren fakültelerin çağa ayak
uydurmasını gerektirmektedir. Çalışmanın amacı, çağın gereği olduğu düşünülen güncel sanat derslerini
günümüz sanat eğitimi bağlamında irdelemek, dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktır. Söz konusu dersler,
öğrencinin yaratıcı düşünce açısından farklı disiplinlerle bağ kurabilmelerini sağlayan dersledir. İçerik olarak
genellikle 1950-1960 sonrası sanatı ve günümüz sanatını irdeler. Aynı zamanda geçmişteki sanat anlayışlarıyla
da bağ kurulmasını sağlar. Bu içerikteki dersler kuşkusuz ihtiyaçtan doğmuştur. Araştırmada Akdeniz
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü derslerinden Güncel Sanat Dersi, Güzel Sanatlar Enstitüsü
Resim Anasanat Dalı derslerinden 60 Sonrası Sanat ve Güncel Sanat Sorunları derslerindeki süreç ve öğrenci
projeleri, günümüz sanat eğitimi açısından değerlendirilmeğe çalışılmıştır.
2. YÖNTEM
Araştırma konusunu oluşturan Güncel Sanat ve 60 Sonrası Sanat ve Güncel Sanat Uygulamaları derslerinde
öncelikle öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme yöntemi uygulanmıştır. Öğrenci merkezli öğrenme yöntemiyle
öğrencilerin kendi ilgi ve becerileri üzerine odaklanmaları sağlanmaya çalışılmış ve aktif öğrenme biçimi temel
alınmıştır. Buna paralel olarak beyin fırtınası yaratılmak istenmiştir. Dersleri alan lisans ve yüksek lisans
öğrencilerinin bireysel farklılıklarına ve sanatsal eğilimlerine özen gösterilmiştir. Derslerin içeriği gereği,
değişen ve dönüşen estetik algının farklı boyutları ele alınmıştır. Sadece görsel bellek ya da görsel algının değil,
görsel belleğin dışındaki bellekleri ve algıları da ortaya çıkartmaya yönelik farkındalıklar sağlanmaya
çalışılmıştır. Dersler sırasında derslerin içeriğine göre yaşanmışlıklar, anahtar kelimeler, sesler ya da spontan
gelişen bir performans, sanat eğitimi yöntemi olarak kullanılabilmektedir. Dersin başlangıcında konuşma yerine
bazen bir ses ya da beden dilini kullanılmıştır. Örneğin performans sanatçısı Marina Abramovic’e gönderme
yapılarak ders sırasında lisans öğrencinin önce içinde yer alacağını bilmediği spontan gelişen bir performans
yapılmıştır. Daha önce sadece izleyen konumunda olan öğrenciler, daha sonra kendilerini performansın içinde
bulmuşlardır. Buradaki amaç, güncel sanatta önemli bir yeri olan performans sanatını direk anlatım yerine
deneyimlemek ve bir şekilde sanatçı Marina Abramovic’i anlamaya çalışmaktır. Performans bittikten sonra
öğrencilerle birlikte tartışılmış ve performansla ilgili yazılı görüşleri alınmıştır.

3. BULGULAR
İlgili bölümde ders kapsamında yapılan bir performanslarla ilgili öğrencilerin görüşlerine yer verilmiştir. Bunun
yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü lisans derslerinden olan Güncel Sanat
Dersi ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı’nda verilen Güncel Sanat Uygulamaları Dersi, günümüz
sanat eğitimi açısından irdelenmiştir. Araştırma verileri olarak farklı dönemlerden öğrenci projelerine yer
verilmiştir. Toplam 4 adet lisans öğrencisinin, 2 adet yüksek lisans öğrencisinin projeleri ele alınmıştır. Ders
Kapsamında Yapılan Bir Performansla İlgili Bazı Katılımcı Öğrencilerin Görüşleri: -“ İnsanların herhangi bir
ortamda, bir ses olmadan da anlaşabileceğini gördük.”-“ Esprili, hoş diyaloglu sohbetimizi bir anda sessizlik
kapladı. Farklı bir iletişim yöntemi deniyorduk. ”- “ Sessiz kalınarak da anlaşılabiliniyor. Görsel algımızı daha
çok çalıştırmamıza yarıyor. Ses hayatımızda önemli bir yere sahip.”- “ Uzun bir aradan sonra ilk defa kendi
nefesimi ve arkadaşlarımın nefesini duydum. Yaşamanın ve nefes almanın ne kadar değerli olduğunu uzun bir
aradan sonra fark ettim. Algımı dağıtacak hiç bir şey yoktu.”
Öğrenci Projeleri: Proje 1:“Koku”/ Projenin Amacı: Koku imgesinin insan yaşamındaki etkisini, performans
yoluyla ortaya çıkarmak ve gözlemlemek amaçlanmıştır.” (Kıvrık, 2012). Koku isimli bu proje koku belleği ve
koku imgesinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Proje Öyküsü: “Aralık 1994’de yağmurun altında sokakta
yürüyordum. Bu sokaklar yabancı, insanları yabancı görsel her şey yabancı ve tanıdık sesler yok. Yağmurun
tanıdık sesi ve kokusu ile elimde şemsiye hala tanıdık bir şeyler arıyorum. Kalabalıktaki yalnızlıkla ve
ötekileşerek bakıyorum etrafıma. Bir sokak satıcısına yaklaşıyorum. İstiklal Caddesi’ndeki satıcılar gibi geliyor
bana. Bir gülümseme yayılıyor yüzüme ve sevinçle hızlı adımlar attıkça, kahve kokusunun tanıdık bildik
aroması sarıyor tüm bedenimi. Kâğıt bardakta kahvemi alıp yudumluyorum ve gözlerimi kapatıyorum. İstiklal
Caddesi’nin kendine has sokak kokusunu benliğimde içime çekerek ve her dükkândan farklı çıkan, sokağı
kaplayan müziklerini duyumsayarak içselleşiyorum. Artık yalnız değilim. Sıcak bir huzur ve özlemle doluyum.”
(Kıvrık, 2012). Proje Uygulaması: Masa üzerine filtre kahve makinesinde kahve yapılmış ve koridordan geçen
kişilere kahve ikram edilmiştir. Kahve içenlerden, daha sonra kahve kokusu ile ilgili ilk aklına gelen cümleyi
seçeceği renkli postitlere yazmaları ve panoya yapıştırmaları istenmiştir. Bu proje sırasında kahve içenler bir
yandan kahvelerini içerken birbirleriyle sohbet etmişler, bir yandan da kahve kokusunun belleklerinde bıraktığı
etkiyi renkli postitlere yazarak panoya yapıştırmışlardır.
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1-“Koku”, Performans, 2012, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya

Proje 2: “Tırtıklı, Hayli Köpüklü Oyun”/Amacı: Güncel sanat bağlamında sanat ve oyunun benzerliklerine
dikkat çekmektir. (Cacho, 2012). Proje, oyun olgusundan yola çıkılarak oluşturulmuştur. Proje Öyküsü: “Ben
çocukken ateri oyunları henüz her eve ulaşmamıştı. Biz yarım yamalak sıvanmış bahçe duvarlarının tırtıklı
yüzeyine straforları sürterek ne çok eğlenir, oyunlar uydururduk. Yapılan eylemin iç gıcıklayıcı sesi kulağımıza
müzik olur, köpük, köpük akan parçacıklar eteklerimize dolardı. Küçük kardan adamlara benzeyişimize
kıkırdar, etrafımızda uçuşan küçük parçacıkların keyfine varırdık. Yoğun bir iş gününün ardından, yolda
bulduğum bir strafor parçasını tırtıklı duvara bilinçsizce sürerken bulduğumda kendimi, o çocukluğumun eski
sokak aralarında yarılamıştım bile yolumu. Tırtıklı duvar kenarları, çocukluk anılarım köpük köpük eteklerime
birikti. Üstelik Akdeniz’in köpüklü denizlerine değip saçıma, başıma ellerime bulaştı. O çocuksu gevrek
gülümseme de cabası. En tırtıklı yanımla yıllardan sonra oyun oynamaya koyulmuş yanımın saçlarını okşadım.
Düşüncem oyunlara karıştı. Oysa hep oynarmışız yaşamda. Şimdi oyunuma seni de ekledim. Eee hoşgeldin.”
(Cacho, 2012). Proje Uygulaması: Oyun olgusundan yola çıkılarak yapılan projede farklı malzemelerle farklı
kolajlar yapılmıştır. Bu projeyi gerçekleştiren öğrenci, “Güncel Sanatta Oyun Kuramı ve Oyun Olgusu” başlıklı
tez çalışmasına başlamıştır. Tez çalışmasının amacı oyun ve sanatın benzerliğini derinlemesine araştırarak gerek
yaratma, gerekse eylem aşamasındaki bu benzerlikleri ilişkisel estetik bağlamında incelemektir.

2- Performans, 2013, Antalya 3- Kolaj, Karışık Teknik, 2013

Proje 3: “Çocukluğumuzu Güncelleştirmek”/Amacı: Bu projede de Proje 2’deki gibi oyun olgusundan yola
çıkılmıştır. Proje isminden anlaşılacağı gibi bir bakıma sanat ve oyunu özdeşleştirmek amaçlanmıştır (Çakmur’,
2013). Proje Uygulaması: Güncel sanat dersini alan öğrenciler, çocukluğumuzun vazgeçilmezlerinden birisi olan
balonlarla projeye katılmışlardır. Büyük bir neşeyle kendi balonlarını üflemişler, çocukluklarına geri dönerek
balonlarla oynamışlar ve oynadıkları balonların üstlerine o anda içlerinden geçenleri yazmışlardır. Ayrıca aynı
balonlarla performans sonrası, land art yapılmıştır.

4/5- Performans, 2012 6- Land Art, 2012, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kampus /Antalya
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Proje 4: “Taze Tüketim”/Amacı: Estetik algının değişime ve dönüşüme uğradığını, sanatın sadece duvarlarda
asılı çerçeve, boya ve tuvalden ibaret olmadığını, kavramın ön plana geçtiğini, estetiğin geçici ve kısa süreli bir
algı olabileceğini amaçlamaktadır (Yeğenoğlu, 2012). Projede eve ait bir buzdolabı galeri mekânı olarak
değerlendirilmiş ve içine de yağlıboya fırçası, palet, boyalar, kitap, ayakkabı gibi günlük yaşam nesneleri
konulmuştur. Proje Uygulaması: Bu projede çıkış noktası olan buzdolabı ve günlük yaşam nesneleri,
enstalasyona dönüşmüştür.

7- Enstalasyon, 2013, Antalya

Proje 5: “Bir Öykü + Sekiz İmge”/Amacı: Erotizm ve mahremiyetin sorgulanmasını sağlamak ve bu anlamda
farkındalık yaratmaktır. “Erotizm kişinin mahremiyetinde yaşaması gereken kişiye özel, temiz duyguları içeren
bir durumdur. Ancak yaygın ve kışkırtıcı bir şekilde sergilenmekte, hoyratça kullanılmaktadır.” (Kahraman
2013). Proje Uygulaması: “Bir Öykü + Sekiz İmge” sekiz adet fotoğraftan ve bir öyküden oluşmaktadır. Proje
Öyküsü: “Kurulanırken tenine değen nemli saçlarına uzun uzun baktı. Açık pembemsi bir cilt, hafif ıslak ve
ırmaklar gibi kıvrılarak tenine değen uzun saçları. Kim bilir bu halde kendini görmek isteyen kaç kişi vardır
diye geçirdi içinden. Teni, ıslak saçları, buğulu gözleri kim bilir kaç erkeği yoldan çıkarırdı? Acaba bu dünya
var olalı beri kadının ziyneti miydi teni? Ten, baktığında bir et parçası. Bebek teni, yumuşacık; yeni yetişkininki
diri; giderek sarkan, sünen ten. Ten miydi çekici olan yoksa onun kendisini çekici hissetmesi mi? Galiba
ikincisi. Giyinip taşlığa çıktı, ayakları hala çıplaktı. Kümesin kapağını açtı, taze yumurtayı folluktan aldı.
Yumurta hala sıcacıktı. İki avucunda sıkıca tuttu, okşadı ipek gibiydi. Tenini hatırladı, taşa gözü takıldı. İnsan
dokunduğu her şeyi hissetmeli miydi acaba? Taşa dokunmak için eğilirken yumurta düştü ve kırıldı. Avucunun
içine yumurta sarısını özenle aldı. Kaygan, yumuşacık bir yumurta, yürüdükçe kıpırdanan sanki çarpan bir
yürek. Sert kabuk ve içinde yumuşacık bir yürek! Yumurtanın yerde kalan beyazına baktı. Hafif köpürmüş,
şekilsiz yayılmıştı. Birden sokaklarda basmaktan çekindiği tükürükleri hatırladı. Acaba her insan dokuları
hisseder mi, hissetmeli mi?”(Kahraman 2013).

“Bir öykü+sekiz imge”, 80 x 100cm, Photoblok Üzerine Dijital Baskı, 2013

1242

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

4. TARTIŞMA
Öğrenciler lisans ve yüksek lisans dersleri olan Güncel Sanat, 60 Sonrası Sanat ve Güncel Sanat Uygulamaları
kapsamında farklı çıkış noktalarıyla performans, land art, enstalasyon, kavramsal sanat gibi 1960 sonrası birçok
sanat hareketlerini içeren kuramsal çalışmalar yapmış ve projeler üretmişlerdir. Akdeniz Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü lisans dersi olan Güncel Sanat dersi, ders programında 3.sınıfta bir dönem
olarak yer almaktadır. Bu nedenle üçüncü sınıfa kadar görsel algıya dayalı estetik anlayışın verildiği bir eğitim
anlayışı dışındaki bir uygulama dersiyle yeni karşılaşan öğrencinin doğal olarak dersin başlangıcında zorlandığı
düşünülmektedir. Ancak öğrenciler kuramsal ve uygulama bağlamında sunumlar yapmaya ve projeler üretmeye
başladıkça, kendilerini görsel algının dışında da daha iyi geliştirmeye başlamışlardır. Resim Anasanat Dalı
yüksek lisans derslerinden olan 60 Sonrası Sanat Dersi ve Güncel Sanat Uygulamaları dersleri ise birbirini takip
eden dönemlerdedir. Lisans öğrencilerine göre yüksek lisans öğrencileri, bu derslere daha çabuk uyum
sağlanmaktadır. Söz konusu yüksek lisans derslerinin farklı dönemlerde birbirlerini takip etmeleri ve ders
saatlerinin daha fazla oluşunun sanat eğitimi açısından daha verimli olduğu düşünülmektedir.
Bu süreçte örnek olarak ele alınan projeler genel olarak değerlendirilmiştir.
Proje 1: Performans sırasında kahve içenler bir yandan birbirleriyle sohbet etmişler, bir yandan da kahve
kokusunun belleklerinde bıraktığı izlenimleri yazılara dönüştürmüşlerdir. Performanstan geride kalan yazıların
birkaçı şöyledir: Keyif verici, hatırı kalır, dert ortağı, arkadaş-sohbet-dost, cezbedici, uykusuzluk, kırk yıl, insan,
sanki gizli bir yaramaz, mis gibi huzur veriyor, kahverengi, vize ve final dönemi, beni bana hatırlatan, çikolata,
hırs, unutulmaz. Görsel ve işitsel belleğin dışında, koku belleğinin çok etkili olduğu bilinmektedir. Farklı
dönemlerde farklı zamanlarda belleğimizde yer eden kokular, bir anda bizi anılarımıza, yaşanmışlıklara götürür.
Koku, bazen bir kişiyle, ya da bir şehirle özdeşleşir ve imgelere dönüşür. Kokunun bir sanat performansı olarak
ele alınması son zamanlarda oldukça yaygınlaşmıştır. Bu projede koku imgesi, izleyicide dâhil eden
performansa dönüşmüştür. Projenin çıkış noktası, daha önce içilmiş kahve kokusundan hareketle yazılan
yaşanmış bir öyküdür. Proje 2: Öğrencilerin ders kapsamında uygulayacakları proje konseptlerini oluşturmada
uygulanan yöntemlerden birisi de anahtar sözcük verilmesidir. Örneğin bu projede ki anahtar sözcük “ Ben
çocukken..” sözcüğüdür. Bu anahtar sözcük, kendi öykülerini oluştururken kullandıkları ilk sözcüktür.
Öğrencilerin kendi öyküleri daha sonra projelere dönüşmüştür. Proje 2’nin çıkış noktası da “ Ben çocukken..”
sözcüğüyle başlayan bir öyküdür. Proje 2’de güncel sanat ve oyun olgusu ele alınmıştır. Sanatçı da çocuk gibi
kendi kurallarını koyarak bir bakıma oynar. Duchamp; “Sanat bütün zamanlarda bütün insanlar arasında
oynanan bir oyundur.” (Bourriaud, 2003, s.29) sözleriyle de bu düşünceyi pekiştirmektedir. Proje 3: Proje 3’ün
Proje 2’den farklı yanı, oyun olgusunun performansta güncel sanat dersini alan tüm öğrencilerle birlikte
yapılmasıdır. Projeyi gerçekleştiren öğrenci, proje konseptiyle ilgili olarak çocukluk özlemini ve yitip giden
zamanı şöyle betimlemiştir. “Her birimiz ayrı renkte, ama aynı yürekte bir atölye dolusu çocuktuk. Düşlerimiz
vardı, kaybettik hayatın içinde. Öyle bir koşturmaca içine girdik ki, ruhumuz belki bizden çok gerilerde kaldı.
Hiç bitmeyecek sandığımız çocukluğumuz bize ne kadar yabancı şimdi?” (Çakmur, 2012). Proje 4: Bu projede
buzdolabından özellikle sıradan diye bahsedilmiştir. Burada sıradan olan başkalaşarak, bir sanat galerisine
dönüşmüştür. Her gün kullandığımız bir tüketim nesnesi olan buzdolabı, günlük işlevini yitirmiş ve sıradan olan
galeri mekânına dönüşmüştür. İçinde ayakkabıda olan kullanım nesneleri de aynı şekilde hazır nesneye
dönüşmüştür. Sanat müzeleri ve galeriler bir bakıma buzdolabıyla özdeşleşmesi dikkat çekicidir. Sonuç olarak
hepsi saklamak ve korumak üzere kurgulanmıştır. Burada izleyicide değişime uğramıştır. Her gün buzdolabıyla
karşılaşan ev halkı, izleyici bağlamında enstalasyonun bir parçası olmuştur. Proje 5: Projede erotizm ve
mahremiyet, öyküyle birlikte imgelere dönüşmüştür. Bu imgeler ten, yumurta ve tükürüktür. Sokakta duyarsız
bir şekilde bilmediğimiz birisi tarafından her gün karşılaşabileceğimiz tükürük karşımıza bir imge olarak tüm
çıplaklığıyla durmaktadır. İlk bakışta neredeyse midenizi bulandıran, biricik sanat nesnesine alışık olduğumuz
estetikten çok uzak bir imgeyle farkındalık yaratmaktadır. Öyküyle birlikte sekiz imge metalaşmıştır. Projenin
3.sayfa haberleri olarak karşımıza çıkan savaş, cinayet ve özellikle kadına şiddet haberlerinin ve görüntülerinin
sıradanlaştığı, onların da tüketim nesnesine dönüştüğü günümüzü sorguladığı düşünülmektedir.
5. SONUÇ
Retina çıkışlı olmayan düşünce odaklı estetik bakış Kavramsal Sanat, Fluxus, Performans Sanatı gibi farklı ifade
biçimlerinin gelişmesinde önemli bir etken olmuştur. Çağımızda farklılaşan ve dönüşen algı biçimleri, aynı
zamanda sanat eğitimi veren fakültelerin kendilerini yeniden sorgulamasını gerekli kılmıştır. Bu nedenle de
günümüzde, iletişim ağlarına takılan ve bir şekilde ilişkisel nesneye dönüşen sanat nesnesine uygun bir sanat
eğitimi anlayışının gelişmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu araştırma konusunun üniversitelerin Güzel Sanatlar
Fakülteleri-Sanat ve Tasarım Fakülteleri’ndeki günümüz sanat eğitimi açısından ayrı bir önemi olduğu
düşünülmektedir. Yapılan araştırmalar, yeni kuşak öğrencilerinin biraradalık ve ilişkiselliğe dayalı yaptığı
çalışmalarda sanatsal bağlamda daha özgür, verimli ve yaratıcı oldukları düşünülmektedir. Ayrıca öğrencilerin
yaptığı projelerde ve sanat eğitimi olarak derste yapılan deneysel çalışmalarla ilgili yazılı görüşlerinde görsel
algının dışında da kendilerini geliştirdikleri gözlemlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında sanat eğitimi doğal olarak
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alanları sınırlamak yerine, çeşitlilikten yararlanmalı ve kendini geliştirmelidir. Güncel sanat derslerinde sanat
eğitimi yöntemi olarak değerlendirilen beyin fırtınasına dayalı deneyselliğin, disiplinlerarasılığın, farklı
malzeme kullanımının, öğrenci merkezli sanat eğitiminin, birlikte üretmenin, yaşanmışlığın, öğrencilerde
farkındalık kazandırdığı düşünülmektedir. Öğrencilere güncel sanat sorunlarına ilişkin kendi sanatsal
kişiliklerini geliştirebilmeleri bağlamında değişik konu, teknik ve malzemelerle araştırmalar-projeler
yaptırılarak özgün sanatsal dilin gelişmesi sağlanmalıdır. Günümüz sanat eğitiminde öğrencilerin yaşamsal
süreci içselleştirerek sanatsal bağlamda kendini ifade edebilmesinin sağlanması önem kazanmıştır. Çağdaş sanat
eğitiminin bir gereği olarak, tutucu bir tavırla değil, öğrencinin sanatsal eğilimi, gelişimi doğrultusunda her çeşit
sanatsal yeniliğe açık, deneysel çalışmalar geliştirilmesine olanak sağlamaya çalışmalıdır. Tüm bunların yanı
sıra öğrenci merkezli sanat eğitimi anlayışının öğrenmeğe karşı motivasyonu daha çok artırdığı gözlemlenmiştir.
Bu bağlamda öğrenci kendini keşfederek, aktif olarak öğrenme şansını artırır. Sonuç olarak Sanat ve Tasarım
Fakülteleri-Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde hem disiplinlerarası özelliğe sahip dersler, hem de görsel algının
dışındaki algıları da geliştirmeye yönelik kuramsal ve uygulamalı dersler yaşadığımız çağın gereği olarak
gelişmeli ve yaygınlaşmalıdır. Örneğin yurtdışında sanat eğitimi veren fakültelerde daha sık
karşılaşabileceğimiz dersler arasında olan Performans Atölyesi, Fluxus Atölyesi, Kavramsal Sanat Atölyesi ya
da Kavramsal Sanat Dersi gibi derslerin, ülkemizdeki tüm Sanat ve Tasarım Fakülteleri-Güzel Sanatlar
Fakülteleri’nde daha fazla yer alması önerilmektedir. Çünkü sanat eğitimi açısından disiplinlerarası açılımlar,
değişen ve dönüşen estetik bakış, farklı sanatsal ifade olanaklarının ve yaratıcıklarının gelişmesinde çok
önemlidir.
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VAKA TEMELLİ ÖĞRENMEYE İLİŞKİN ÖĞRENCİLER NE DÜŞÜNÜYORLAR?
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ DERSİ UYGULAMASI
WHAT STUDENTS THİNK ABOUT CASE-BASED LEARNİNG?
EDUCATİONAL PSYCHOLOGY COURSE APPLİCATİON
Ayten Eren Artan ve Sevilay Yıldız**
Özet
Bu araştırmada, Eğitim psikolojisi dersi kapsamında uygulanan vaka temelli öğrenmeye ilişkin öğrencilerin ne
düşündükleri saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, amaçlı örnekleme yolu ile seçilen ilköğretim bölümü
sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinden 28, okul öncesi öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinden 51 öğrenci olmak üzere
toplam 79 öğrencidir. Çalışmada, 2013-2014 eğitim yılının bahar dönemi eğitim psikolojisi dersi kapsamında her ders
sonunda vakalar öğrencilere analiz edilmesi için dağıtılmış ve bir sonraki haftada derse vaka tartışmaları ile başlanılmıştır.
Dönem sonunda çalışmaya katılan öğrencilere vaka uygulamasına ilişkin duygu ve düşünceleri görüşme formu ile
sorulmuştur. Görüşme formundan elde edilen veriler içerik analiziyle analiz edilmiştir. Bu araştırmada, öğrencilerin vaka
uygulamasını oldukça faydalı buldukları, öğrenmelerini pekiştirdiği, problem çözme becerilerini geliştirdiği, derse
hazırlıklı gelmelerini sağladığı, kalıcı öğrenmelerin gerçekleştiği, derse ilişkin motivasyonun arttığı, vaka uygulamalarının
mesleğe ilişkin kaygı düzeylerini azalttığı, esnek düşünme becerisini kazandırdığı, öğretmenlik mesleğine ilişkin olaylara
karşı farkındalık düzeylerini arttırdığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: vaka temelli öğrenme, eğitim psikolojisi, öğrenme
Abstract
This research explored what stıdents think about Case-based learning in Educational Psychology course application.The
participants were 79 freshman students that were 28 elementary teachings and 51 pre-school teaching freshman students.İn
2013-2014 spring academic term, The cases were given students to analyze for following week and the instructor started
the lesson with the case discussion every class at Educational pschology course application İn the end of the term,
participants were asked what they think and feel about case-based learning application.The students’ views were analyzed
with content analysis which is one of the qualitative data analysis.We found that the the participants found that the casebased instructional application was very useful and enhanced learning , developed problem solving skills, increased
motivation to the course, indeed the case application help them to eliminate career anxiety, enhance flexibile thinking and
prepare future teaching career and gain awarenes of teaching issues.
Keywords: case-based learning, educational psychology, learning

I.GİRİŞ
Bilginin teoride kaldığı, gerçek yaşamla bağdaştırılmadığı, öğrencinin pasif olduğu, öğrenciyi motive
etmeyen, öğretmen merkezli geleneksel eğitim dışında, günümüzde yeni yaklaşımlar denenmektedir. Bu
yaklaşımlardan biri de vaka temelli öğrenmedir. Eğitime konu olan insan ise, istendik sonuca ulaşabilmek için
bir takım bilgileri vermek ya da almak yeterli olmayacaktır. Kazanılan bilgilerin nasıl, nerede ve ne zaman
kullanılacağı, gerçek hayatla ilişkinin nasıl kurulacağı bilgi ve becerisinin de edinilmesi oldukça önemli bir
eğitim ilkesidir. Nitelikli bir eğitimin gerekliliği olarak çok yönlü düşünme ve öğrenilen bilgilerin uygulamaya
dönüştürülebilmesi önemlidir.
Vaka, zengince detaylandırılmış, bağlamsallaştırılmış, hikayeleştirilmiş olaydır (Shulman,1992).
Vakalar gerçek durumların karmaşıklığı ile yüzleşerek meslek hayatına hazırlanmak için öğretmen adaylarına
fırsatlar verir (Doyle,1990). Stepich ve diğerleri (2001)’ne göre vaka temelli öğretimin faydaları şöyle
sıralanmıştır: Gerçek yaşam problemlerinin karmaşıklığını daha iyi sunar ve uzman öğreticilerin kullandığı
problem çözme stratejilerini öğrencilere öğretmede etkili bir yöntemdir ve aynı zamanda öğrencilerin problem
çözme becerilerini geliştirir. Mostert (2007) ise, vaka temelli öğretimin dezavantajları olarak, vakaları teorik
temellerle ilişkilendirmenin zor olabileceği, vaka hazırlamanın zor, emek isteyen ve zaman alıcı olabileceği,
öğrenciler için de vaka çalışmalarının yorucu ve zaman alıcı olduğunu ifade etmiştir.
Thomas ve diğerleri (2001)’ne göre vaka temelli öğrenme öğrenenlerin bilgiyi günlük yaşamda
kullanabileceği şekilde organize etmesini, vaka yolu ile mesleki tecrübeler edinmesini, karar verme becerisini
edinme ve mesleğe yönelik özgüven kazanmalarını sağlar. Öğrenen bir vakayı başarılı biçimde analiz ettiğinde
mesleğe dair öz yeterlilik kazanır.
Çeşitli araştırmacılar vaka temelli öğrenmenin yani vakaların öğretimsel bir araç olarak kullanılmasının
teori ile uygulamayı birleştirdiğini, problem çözme becerilerini geliştirdiğini ve yüksek düzey düşünmeye olanak
sağladığını tespit etmişlerdir (Faux,1999; Flynn&Klein,2001; Kleinfield,1991). Vaka temelli öğrenme
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etkinliklerinin öğrenciler açısından etkililiğine bakıldığında, etkili öğretmenlik davranışlarını geliştirmek için
gerekli olan yüksek düzey düşünme becerileri ve kritik düşünme becerilerini geliştirmekte, mesleki karar
vermede dolaylı öğrenme ve uygulama imkanı sağlamakta, öğrenenin mesleki hazırlığını pekiştirmekte, analitik
ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yardım ederken, öğrenenlerin öğrenmelerinin sorumluluğunu
kazanmalarını sağlamakta, çoklu perspektif ile problematik durumların analiz edilmesine yol açmaktadır (
Lundeberg,1999).
Eğitim fakülteleri dışında hukuk, tıp ve işletme gibi alanlarda vakalar eğitim materyali olarak yaygın
olarak uzun zamandan beri kullanılmaktadır. Irby (1994), çalışmasında tıp eğitiminde vaka uygulamasına
yönelik uygulama örnekleri sunarken bu uygulamaların deneysel öğrenme ortamı yaratmada etkin olduğu çünkü
vakalarla öğrencilerin bilgilerini bağlama, genişletme, aktif olarak kavramsal yapıları inşa ederken deneyimlerini
değerlendirme onun üzerine düşünme fırsatı bulduklarını belirtmiştir. Vaka uygulamalarıyla öğrencilerin aktif
kılındığını, yönlendirme ve geri bildirim verirken eğitimcinin öğrenciyi desteklediği bir bilişsel çıraklık olarak
işlev gördüğü, uzman düşünme ve eylemini modelleme ve işbirlikçi öğrenme ortamı sağladığını ifade etmiştir.
Ertmer ve arkadaşları (1996), yaptıkları araştırmada dönem içerisinde üç kez yapılan görüşme verilerinden
öğrencilerin vaka temelli öğrenmeye ilişkin tepki ve yaklaşımları sorulduğunda öz düzenlemesi düşük olan
öğrencilerde dönem içerisinde vakalarla çalıştıkça öz düzenlemerinde gelişme imkanı verdiğini öğrenme
odaklarının değiştiğini daha reflektif düşündüklerini gözlemlemişlerdir. Ertmer (1998), yüksek ve düşük öz
düzenlemesi olan öğrencilerin vakalara ilişkin yaklaşım ve tepkilerinin daha detaylı incelendiği çalışmalarında
öğrenme odağı, vakaya verilen değer ve izleme stratejilerine göre değiştiğini tespit etmiştir. Öğrencinin daha
önceki öğrenme deneyimi, şu anki öğrenme odağına bağlı olarak vaka uygulamasına verdiği değer
değişebilmektedir. Öz düzenlemesi yüksek kişiler genelde bayan öğrenciler olumlu bir yaklaşımla vaka temelli
öğrenmeye bakarken, süreç odaklı öğrenme ve izleme strateji kullanmaktadırlar. Öz düzenlemesi düşük
öğrenciler bu yöntemi zor, alışılmamış bulup negatif tutum beslerken bu öğrencilere yapılacak vaka analizi
sürecine odaklı öğretimsel destek verilirse bu öğrencilerin vakalara ilişkin yaklaşımları değişip öğrenmenin
sürecine odaklanacaklarını savunmaktadırlar.
Mayo (2002), geleneksel yöntemle zenginleştirilmiş vaka uygulanan deneysel grupla (küçük ve genel
sınıf tartışmasının yapıldığı), geleneksel olarak öğretim yaptığı grubu karşılaştırmış sonuçta vaka temelli
öğretimle desteklenen gruptaki psikolojiye giriş dersinde psikoloji teorilerini kavrama ve bunları uygulamada
manidar olarak daha başarılı olurken, vaka uygulamasını katılımcılar eğlenceli, gerçekçi, öğrenmelerinde faydalı,
zorlayıcı, yaratıcı uyaran, ilginç olarak görmüşlerdir. Vaka tartışmaları eleştirel düşünmeye olanak sağlayan ve
yüksek düzey kavramsal öğrenmeye katkısı bulunmuştur.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada ilköğretim bölümü sınıf öğretmenliği ve okulöncesi öğretmenliği bölümü 1. sınıf
öğrencilerinin Eğitim Psikolojisi dersinde kullanılan vaka temelli öğrenme yaklaşımına ilişkin duygu düşünce ve
görüşlerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki soruya cevap aranmıştır: Öğrencilerin
Eğitim psikolojisi dersinde kullanılan vaka temelli öğrenme yaklaşımına ilişkin duygu düşünce ve görüşleri
nelerdir?
II.YÖNTEM
Eğitim psikolojisi dersi uygulaması kapsamında vaka temelli öğrenmenin etkililiğine ilişkin öğrenci
görüşlerini incelemeyi amaçlayan bu araştırmada, derinlemesine bilgi edinmek amacıyla, nitel araştırma
yöntemlerinden olan eylem araştırması tekniğinden yararlanılmıştır. Eylem araştırması, araştırmacı rolü üstlenen
öğretmenler ya da akademisyenler tarafından aktif olarak kullanılan ve eğitimin çeşitli konularında sistematik ve
bilimsel olarak bilgi elde etme ve uygulamaları geliştirme amacıyla yararlanılan bir yöntemdir (Kuzu,
2009). Planlama, uygulama, gözlemleme ve yansıtma aşamalarından oluşan eylem araştırması,
geliştirilmek/incelenmek istenen süreçle doğrudan ilgili kişiler için uygundur. Bu bağlamda yükseköğretimde
karşılaşılan sorunları çözmek ya da yapılan eğitimin kalitesini arttırmak için eylem araştırması tavsiye
edilmektedir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012).
Katılımcılar
Araştırmanın çalışma grubunu, Batı Karadeniz Üniversitelerinden birinde amaçlı örnekleme yolu ile
seçilen ilköğretim bölümü sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinden 28, okul öncesi öğretmenliği birinci sınıf
öğrencilerinden 51 öğrenci olmak üzere toplam 79 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin 9’u erkek, 70’i ise kızdır.
Süreç
Bu araştırmada, 2013-2014 eğitim yılının bahar dönemi eğitim psikolojisi dersi kapsamında her ders
sonunda vakalar öğrencilere analiz edilmesi için dağıtılmış ve bir sonraki haftada derse vaka tartışmaları ile
başlanılmıştır. Bazı nedenlerden dolayı son üç haftanın vakaları konular işlenmeden önce verilmiştir. Vaka
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çalışmalarının niteliğine bakılmaksızın teslim edilip edilmediği kontrol edilmiş ve dönem sonu
değerlendirmesinde %10’luk bir etkisinin olacağı öğrencilere önceden bildirilmiştir. Bu vaka uygulamasını
yapan araştırmacılar aynı zamanda dersin öğretim üyeleridir. Araştırmacılar 4 yıldır eğitim psikolojisi derslerini
vermekte olup aynı zamanda aynı odayı paylaşmaktadırlar. Mesleki anlamda eğitim psikolojisi ile ilgili bilgi ve
fikirlerini paylaşırken gelişim ve öğrenme konularını içeren bu dersin kavram ve teorilerle sıkıştırılmış olması,
konuların soyut kaldığı, öğrenilenlerin yaşama aktarılamadığı gibi sorunlarla karşılaşmaları bu uygulama
ihtiyacını doğurmuştur. Araştırmada, Özcan ve Bulut (2013), tarafından oluşturulmuş “Eğitim Psikolojisi Vaka
İncelemeleri” kitabından araştırmacılar tarafından görüş birliği ile seçilen vakalar kullanılmıştır. Seçilen vakalar
yazılı metin olarak öğrencilere dağıtılmıştır. Dönem sonunda çalışmaya katılan öğrencilere vaka uygulamasına
ilişkin duygu ve düşünceleri görüşme formu aracılığı ile sorulmuştur.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi
yolu ile verileri tanımlamaya, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışılır (Yıldırım ve
Şimşek,2005). Araştırma verilerini elde etmek amacıyla öğrencilerin Eğitim Psikolojisi dersinde kullanılan vaka
temelli öğrenme yaklaşımına ilişkin duygu, düşünce ve görüşlerini belirlemek amacıyla hazırlanan görüşme
formu uygulanmıştır. Görüşme formundan elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir.
Araştırmanın ilk aşamasında, öğrencilerden toplanan görüşme formları gözden geçirilmiştir. Görüşme yapılan
öğrencilerin vaka uygulamasına ilişkin bakış açılarını yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara da yer verilmiştir.
Her bir görüşme formuna numara ve kodlar verilmiştir, örneğin; E25: 25 numaralı erkek öğrenci gibi. Çalışmaya
katılan öğrencilerden elde edilen görüşler araştırmacılar tarafından genel olarak incelenip değerlendirilmiş daha
sonra bu görüşler içinde öne çıkan ana temalar ve alt temalar belirlenerek veriler buna göre gruplandırılmıştır. İki
araştırmacının uyuşmadıkları, görüş ayrılığı içinde oldukları durumların kodlanmasında birbirini inandırma yolu
izlenerek ortak görüş sağlanmıştır. Aynı zamanda karşılaştırma yapılarak tutarlılık göstermeyen veriler araştırma
kapsamı dışında bırakılmıştır. Araştırmanın dış geçerliği için çalışma grubunun özellikleri belirtilmiştir.
Görüşlerin genel olarak değerlendirilmesi sonucunda 6 ana tema ve her ana tema altında da alt temalar
belirlenmiştir. Araştırmanın geçerlik ve güvenirliğini sağlamak için bazı çalışmalar yapılmıştır. Araştırmanın iç
geçerliğini artırmak için tema ve alt temaların belirlenmesi ile ilgili alanyazın taraması yapılmış ve konu ile ilgili
kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Analiz sonucu ulaşılan bulgular ilgili alanyazın ile uyumludur. İçerik
analizinde elde edilen temaların, alt temalar ile uyumluluk ilişkisi sağlanmıştır. Görüşme formu dağıtılmadan
önce öğrencilerin görüşlerini içtenlikle ifade etmelerini sağlamak için görüşmede gönüllülüğün esas olduğu,
görüşlerinin değerlendirmeyi etkilemeyeceği ve görüşme formuna isim yazmalarının gerekli olmadığı ifade
edilmiştir. Böylece toplanan verilerin gerçek durumu yansıtmasına çalışılmıştır. Elde edilen verilere dayalı
olarak yapılan ana ve alt tema kategorilendirmelerinin öğrenci ifadeleri ile tutarlı olmasına çalışılmıştır.
Araştırma süreci ve bu süreçte yapılanlar ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılmış ve bu nedenle araştırmanın
yöntemi, çalışma grubu, süreç, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması ayrıntılı bir biçimde açıklanarak
araştırmanın dış geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Veriler üzerinde kodlamalar yapılmış ve bu kodlamalar
araştırmacılar tarafından belli zaman aralıkları ile tekrar tekrar incelenmiş kodlamalar arasındaki uyuşmaya
bakılmıştır. Geçerli olmayan kodlar ya çıkarılmış ya da birleştirilmiştir. Dış güvenirliği sağlamak amacıyla
süreçte yapılanlar ayrıntılıyla tanımlamıştır. Veriler ve kodlamalar araştırmacılar tarafından saklanmaktadır.
III.BULGULAR
Araştırmaya katılan öğrencilere yöneltilen “Eğitim psikolojisi dersindeki vaka uygulamasına ilişkin
duygu ve düşünceleriniz nelerdir?” sorusuna ilişkin olarak verilen cevaplar analiz edilmiş ve elde edilen tema ve
alt temalar aşağıdaki tablo1’de gösterilmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır. 75 öğrenci uygulamayı faydalı, 2
öğrenci faydasız, 1 öğrenci fikir beyan etmemiş ve 1 öğrenci de hem faydalı hem faydasız bulmuştur.
Tablo 1. Öğrencilerin Eğitim Psikolojisi Dersindeki Vaka Uygulamasına İlişkin Görüşleri
Ana Temalar

Alt temalar

Frekans
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Derse İlişkin Tutum
Mesleki Hazırlık
Öğrenme

Derse Yönelik Kazanımlar

Beceriler

Olumlu
Olumsuz
Deneyim ve Transfer
Öğretmen Kimliği
Teoriyi uygulama geçirme
Anlama
Pekiştirme
Kalıcılık
Somutlaştırma
Aktif katılım
Tekrar
Derse hazırlık
Sınava hazırlık
Düzenli çalışma alışkanlığı
Ders dışı etkileşim
Problem çözme
Yazılı anlatım
Çok yönlü düşünme
Kendini değerlendirme
Empati
Sorumluluk kazanma
Araştırma becerisi

Öneriler

19
1
34
5
24
29
20
14
4
1
17
13
10
1
3
7
1
12
3
2
2
5
12

Öğrencilerin eğitim psikolojisi dersindeki vaka uygulamasına ilişkin görüşleri analiz edildiğinde Tablo 1’de
görüldüğü gibi altı ana tema ve bu ana temalar çerçevesinde alt temalara ulaşılmıştır.
1. Derse İlişkin Tutum
Eğitim Psikolojisi dersindeki vaka uygulamasına yönelik olarak 20 öğrenci tutum ifadesi kullanmıştır.
Bu öğrencilerin 19’u vaka uygulamasından memnun olduklarını, bu uygulamanın derse bağlılıklarını ve ilgilerini
arttığını ifade ederken 1 öğrenci de olumsuz yönde vakaları sıkıcı bulduğunu belirtmiştir. Aşağıda bu konuda
öğrencilerin görüşlerine yer verilmiştir. K40’a göre; “Vakaların olmasından çok memnunum, benim ileriki
öğretmenlik hayatıma birçok katkıda bulunduğunu düşünüyorum.”, K33’e göre; “Vakalar dersle daha çok
ilgilenmemi ve bağlanmamı sağladığı için önemliydi.”, K46’ya göre; “Her ne kadar vaka yazmayı sıkıcı bulsam
da vaka yazarken farklı durumlar karşısında yapılanları okuyorum.”
2. Mesleki Hazırlık
Mesleki hazırlık teması iki alt tema halinde irdelenmiştir. Mesleki hazırlık teması altında toplam 39
öğrenci görüş bildirmiştir.
2.a. Deneyim ve Transfer
Vaka uygulamasına katılan öğrencilerden 34’ü bu uygulamanın mesleki deneyimlerini arttırdığı, derste
öğrendikleri bilgi ve becerileri meslek hayatlarına transfer edebileceklerini düşünmektedirler. Örneğin; bu alt
tema altında K10 kodlu öğrenci, “Verilen vakalar bizi bir nevi öğretmenliğe hazırlıyor diyebiliriz. Yani daha
önce olayları objektif olarak görüp, sınıfta arkadaşlarımızla ve öğretmenle tartışınca böyle bir durum başımıza
gelirse en azından olayın çözümlenmesine ilişkin bir görüşümüz olur.”, K38 kodlu öğrenci, “Öğretmenlik
hayatımızda karşımıza çıkacak bazı olayları bu vakalar sayesinde gördük ve buna nasıl müdahale edeceğimiz
hakkında şimdiden uygulamalı gibi tecrübeler kazandık diyebilirim.”, K59 kodlu öğrenci ise, “Meslek
hayatımızda karşılaşabileceğimiz durumlar bizlere örnek olarak veriliyor. Bunun için bir nevi tecrübe kazanmış
oluyoruz.”, K67 kodlu öğrenci, “İleride bu gibi vakalarla karşılaştığımızda ne şekilde davranmamız gerektiği
konusunda bilgi sahibi oluyorum.” olarak görüş bildirmişlerdir. Bu konu ile ilgili olarak, K69 kodlu öğrenci,
“Vaka uygulaması öğrenmeyi iyi yönde etkileyen bir çalışmadır. Verilen vakalardaki olayların güncel olması
bize bir tecrübe kazandırmaktadır. Çünkü daha okulda işe başlamadan böyle olayları bilmemiz ve çözümlerini
de öğrenmemiz ileride ki meslek hayatımızda bize yardımcı olacaktır.” ifadesini kullanmıştır.
2.b.Öğretmen Kimliği
Öğretmen kimliği alt teması altında 5 öğrenci görüş belirtmiştir. Bu öğrenciler bir öğretmen gibi
düşünmeyi öğrendiklerini, kendilerini öğretmen gibi hissettiklerini belirtmişlerdir. K28 kodlu öğrenci “Vakalar
derste işlediğimiz konuları daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Hikayeleri okurken sanki bir öğretmen edası
ile cevaplamamıza yardımcı oluyor.” olarak görüşünü ifade etmiştir. K61 ise “Bu uygulamaları gerçekten çok
beğeniyorum. Bana bu bölümde olduğumu hissettiren tek ders ve bir şeyler için çaba gösteriyoruz.” yönünde
görüş bildirmişlerdir.
3. Öğrenme
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Öğrenme ana teması altında 5 alt tema belirlenmiştir. Öğrenme teması çerçevesinde öğrenciler derste
öğrenmiş oldukları teorik bilgileri uygulamaya geçirebildikleri, vakaların günlük ve meslek hayatlarında
karşılaşabilecekleri olaylara örnek teşkil ettiğinden eğitim psikolojisi konularını daha iyi anladıkları, vakalarla
bilgilerini daha iyi pekiştirtirildiği, bilgilerinin daha kalıcı hale geldiği, gerçek yaşam olaylarına benzer
örneklerle soyut olan teorik bilgi ve kavramların daha da somutlaştığı tespit edilmiştir. Aşağıda bu konuda görüş
bildiren öğretmenlerin görüşlerine yer verilmiştir; K54 kodlu öğrenci “Teorik bir dersin uygulamasının eğitim
ortamına yansıması hakkında bilgilendim.”, K46’ya göre; “Bu vakalar bilgilerimizi pekiştirirken aynı zamanda
pratik yapmamıza yardımcı oldu.”, K49’a göre; “Vakalar bir olay oldukları için öğrendiklerimiz daha kalıcı
oluyor. Kolay kolay unutma durumumuz olmuyor.” ve K30 ise “Vaka uygulamaları derste öğrendiğimiz
konuların daha da pekişmesine yardımcı oldu. Vakaları inceleyip dersteki konularla yorumlayarak
öğrendiklerimizin akılda daha çok kalmasını sağladı. Bu yüzden vaka çalışmaları dersin pekiştirilmesi açısından
iyi bir uygulamadır.” şeklinde görüş bildirmişlerdir.
4. Derse Yönelik Kazanımlar
Öğrencilerin görüşlerine göre, öğrencilerin vaka etkinliği ile derse aktif katıldıkları, bu sayede derse
hazırlıklı geldikleri, vaka analizlerini yaparken ders tekrarı yaptıkları, bu uygulamanın aynı zamanda öğrencileri
sınava hazırladığı, düzenli ders çalışma alışkanlığı kazandırdığı, sınıf dışında da dersle ilgili ders dışı etkileşimi
arttırdığı bulunmuştur.
K48’e göre; “Doğru söylemek gerekirse hocamız vaka vermediği zamanlarda ben derse
hazırlanmıyorum….konular işlenmeden önce verilirse daha faydalı olacağını düşünüyorum.”, K29’a göre;
“Açıkçası bu vakalar öğrenciyi zorla ders çalıştırıp öğretiyor bence. Devam etmeli mi diye sorarsanız, bir
öğrenci olarak kesinlikle evet derim.”, K10’a göre “Vaka uygulamaları sayesinde hem dersten önce konuya
bakarak geliyoruz. Hem de verilen bu vakalarla derse anlatılan konuyla ilişkin olduğu için konunun daha iyi
anlaşılmasını sağlıyor.” K49’a göre; “Ayrıca vakaları hazırlamak eğitim psikolojisi dersi sınavı için de yararlı.
Çünkü biz öğrenciler son anda çalıştığımız için zorlanıyoruz. Ama vaka çalışmalarında belli kavramları
öğrendiğimiz için sınava çalışacağımız konular hafifliyor.”, K61’e göre; “Vaka iyidir, hoştur, güzeldir. Vakalar
dağıtılırken ve onları yapmaya başlamadan önce Shakira’nın Waka Waka şarkısını söylemeden edemiyorum
arkadaşlar arasında konuşurken “Eve gidip vakaları yapacağım.” derken de ayrı bir havası oluyor. Ödev falan
değil vaka bu sonuçta.”
5. Beceriler
Vaka uygulamasıyla öğrencilerde problem çözme becerilerinin geliştiği, olaylara çok yönlü
bakabildikleri, vaka analizi yaparken becerilerini geliştirdikleri, bu süreçte kendilerini değerlendirdikleri,
olaydaki kişilerin yerine kendilerini koyarak empati becerilerinin de geliştiği ve vaka teslimi ile sorumluluk
bilincini kazandıkları ve yazılı anlatım becerilerini geliştirdiği yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Bu doğrultuda
öğrenci görüşleri:
K63’e göre; “Daha önce hiçbir olayı vaka incelemesinde olduğu gibi derinlemesine düşünüp
irdelememiştim…Olayları algılama, analiz etme ve çözüme ulaşma, olayları farklı bakış açısıyla düşünmemizi ve
sorgulamamızı sağlıyor.”, K72’e göre; “Bunu yaparken kendimi de sorguluyorum. Ne yapabileceğimi anlamaya
çalışıyorum. Derste puanım düşük bile olsa üzülmem pek fazla! Eğer üzülürsem bile uygulama da daha iyi
olacağımı düşünürüm.”, K67’e göre; “Ayrıca vakaları gününde teslim ederek üzerimize düşen sorumluluk
bilincimizi de geliştiriyoruz.”, K37’e göre; Bu vakalarla konuya yönelik bilgi düzeyimi ölçüyorum. Ayrıca
konuyu ne kadar iyi anladığımı, eğer anladıysam bunun ne kadarını uygulamaya dökebildiğimi görebiliyorum.´´
diyerek ifade etmişlerdir.
7. Öğrenci Önerileri
Vaka uygulamasına katılan 12 öğrenci uygulamayla ilgili bir takım önerilerde bulunmuşlardır. Bunlar:
Bu uygulamanın tüm öğretmen adaylarına uygulanması, diğer derslerde de uygulanması, vakanın yazılı değil
gerçek ortam da izlenilmesi, bir başka öğrencide vaka videolarının daha etkin olabileceği, ders öncesi ve
sonrasında vaka uygulamasının yapılması gerektiği, sınıftaki vaka tartışmalarına daha uzun süre verilmesi, başka
bir öğrencide vaka analizin sınıfta yapılması ders dışına taşmamasını önermişlerdir

IV. SONUÇ ve ÖNERİLER
Vaka temelli öğrenmede vaka tartışmaları bilişsel ve kültürel yapılandırmacı bir ortam yaratırken
öğrenci kendi öğrenmesinde aktif rol oynar. Birey içinde bulunduğu ve etkileşime geçtiği sınıf tartışma ortamı
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bilginin sosyokültürel yapılandırılmasına imkan verirken teorinin uygulamaya geçirilmesi, gerçek yaşam
olaylarına yakın vaka uygulamasıyla deneyim kazanmakta ve kendi öğrenmesini yapılandırmaktadır.
Bu çalışmada öğrenci görüşlerine göre vaka temelli öğrenme etkinliklerinin faydalı bulunduğu, bu
uygulamanın yaygınlaştırılmasının istendiği, derse yönelik olumlu tutum geliştirildiği, derse ilişkin
bağlılıklarının arttırıldığı saptanmıştır.
Vaka temelli öğrenme etkinlikleri ile öğrencilerin kendilerini öğretmen gibi hissettikleri, öğretmenlik
nosyonunu daha birinci sınıftan kazanmaya başlamadıkları belirlenmiştir. Mesleki deneyimlerin, yapılandırmacı
ortamda ve sınıfta yapılan vaka tartışmalarının sosyal yapılandırmacı perspektifle gerçekleştiği, vaka
örneklerinin durumsal öğrenme ile bilginin, ne zaman, nerede, nasıl kullanılacağı yönünde yetkinlik
kazandırdığı, olaya çok yönlü bakabilme, karşılaşabilecekleri problemlerle baş etmede yardımcı olduğu tespit
edilmiştir.
Vaka uygulamasının bilginin kalıcılığı, transferi, bilginin somutlaştırılması öğrenme sürecine olan
etkileridir. Araştırmacıların öğrencilerin teoriyi uygulamaya geçirebilmeleri, aktif öğrenmenin sağlanması,
anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesine dair amaçları bu eylem araştırmasında gerçekleşirken aynı zamanda
öğrenci kazanımları dahilinde derse hazırlık, çalışma alışkanlığı, ders tekrarı konusunda katalizör olmuş olan bu
uygulama örtük olarak problem çözme, çok yönlü düşünme ve kendini değerlendirme gibi becerileri de
öğrencilere kazandırmıştır.
Bu araştırmada bahsedildiği gibi gerçek yaşamda olması muhtemel problemleri çözmede öğretmen
adaylarına bu problemleri çözme fırsatı verip derste öğrendiklerini uygulamaya geçirmeleri bulgusu diğer
araştırmalarla da paralelik göstermektedir( Çelik, Demirarslan Çevik, ve Haslaman, 2012;Stepich, Ertmer ve
Lane, 2001). Vaka uygulamasıyla mesleki yetkinlikleri geliştirecek olan dolaylı deneyimleri ve etkin rol
modelleri görerek mesleğe başlamadan önce öğretmenlik yetkinliklerini arttıracakları ve becerileri ileriki mesleki
yaşantılarına transfer edebilecekleri düşünülmektedir. Vaka temelli öğrenmenin problem çözme becerisini
geliştirdiği, öğrencilere öz güven sağladığı bulgusu ve düşünme becerilerini geliştirdiği öğrenenlerin
öğrenmelerinin sorumluluğunu kazandığı, teorik bilginin uygulamaya geçirildiği bulguları farklı araştırma
sonuçları ile desteklenmektedir (Faux,1999; Flynn ve Klein,200; Kleinfield,1991;Lundeberg ve Fawver,1994;
Mayo, 2002). Vaka temelli öğrenmenin bu uygulamada etkin bulunmasına karşın öz düzenleme becerileri,
öğrenmeye bakış açısı ve öğrenme stilleri farklı olan öğrencilerde vaka temelli öğrenmeye ilişkin tutumların
farklı olabileceğine dair verilere ilgili literatürde rastlanmıştır (Ertmer, Newby ve McDougall, 1996; Ertmer,
1998).
Vaka temelli öğrenme uygulamasının farklı derslerde etkililiğine bakılabilir, daha geniş örneklem
grubu üzerinde, araştırmacının ders etkinliğini yürüten ders sorumlusu olmadığı ortamda, cinsiyetin daha dengeli
olduğu farklı bilgi düzeyindeki öğrenci grubuyla da nicel olarak çalışılabilir. Geleneksel ve vaka temelli
öğretimle zenginleştirilmiş ön test son test deneysel desenlerle bu uygulamanın çeşitli değişkenler üzerinde
etkiliği incelenebileceği gibi, farklı vaka formatlarının (video, yazılı metin, drama, vaka yazma) öğrenme ve
farklı değişkenler üzerindeki etkililiği üzerine çalışılabilir.
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TÜRKIYE VE JAPONYA EĞITIM SISTEMLERININ KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARATİVE STUDY OF TURKİSH AND JAPANESE EDUCATİONAL SYSTEMS
Sevilay Yıldız*, Mehtap Yıldırım**, Fatih Yalçın***, Demet Baycan****, Ender Kahramanoğlu*****
Özet
Çalışmanın amacı, Japonya eğitim sistemini tanımak ve Türkiye eğitim sistemi ile benzer ve farklı noktalarını tespit
etmektir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak nitel araştırma yöntemlerinden biri olan "doküman incelemesi" yöntemi
kullanılmıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra Japon eğitim sisteminin çok hızlı gelişmeler gösterdiği, dışa açıldığı
ve okulöncesi eğitimden itibaren ahlak ve karakter eğitimine, disipline önem verdiği görülmüştür. Tespit edilen bilgiler
ışığında Türk eğitim sistemi için şu önerilerde bulunulmuştur: İşgünü arttırılabilir, eğitim yılı 3 ya da 4 döneme ayrılarak
uzun süreli tatiller yerine kısa süreli tatiller şeklinde organize edilebilir, eğitimler merkez odaklı yerel yönetimler
tarafından yapılabilir, zorbalık ya da okul reddi gibi problem davranışlar sergileyen öğrenciler için Japonya’daki gibi
“revir eğitimi” uygulaması başlatılabilir, okullar yerel gereksinimlerini ve öğrencilerin gelişim aşamalarını baz alarak
çerçeve programa uygun kendi programını yapabilir, sürekli ve geçici öğretmenlik sertifika uygulamasına geçilebilir,
öğretmenlik mesleğini seçenlerin Japonya’da olduğu gibi ekonomik sıkıntı çekmemeleri için gerekli önlemler alınabilir,
mesleğe yeni başlayanlara mentor öğretmenler atanabilir, öğretmenlerin uygulamalı öğretmenlik becerilerini arttırabilmek
için Öğretmen Eğitim Enstitüleri kurulabilir, okulöncesi eğitim zorunlu hale getirilebilir.
Anahtar Kelimeler: TIMS, PISA, karşılaştırmalı eğitim, eğitim, sistem
Abstract
The aim of this study is to acknowledge the Japan education system and compare and contrast with
Turkey. The data
collection was done via “document review”. Particularly after the World War II, it was seen that Japan has made a
tremendous development in its education system, opened to foreign countries and given close attention to discipline, ethics
and personality education. In view of the findings, these suggestions were put forward for Turkish education system: Work
hours can be increased. An education year can be split into three or four terms, so long holidays are shortened. Education
can be carried out through local administrations with central focus. “Infirmary education” can be provided to those who
demonstrate unwanted behaviors, like in Japan. Based on students’ developmental stages, schools can create their own
curriculum in accordance with the Master frame curriculum. Permanent or temporary teaching certificate programs can be
executed, essential precautions can be taken for the teachers in order not to have financial problems like in Japan. Mentor
teachers can be appointed for the ones who started their professions recently.
Keywords: TIMS, PISA, comparative education, education, system

I.GİRİŞ
Bilim ve teknolojik gelişmelerin hızla devam ettiği dünyada toplumlar hızlıca birbirlerinden haberdar
olabilmekte, değişim ve gelişimleri takip edebilmektedirler. Ülkelerin farklı eğitim sistemlerine sahip olmaları,
ülkeler arasında bir zenginlik kaynağı olarak kabul edilirken aynı zamanda ülkelerin çeşitli alanlarda üstün ve
eksik yönlerinin karşılaştırılmasında ana kaynak olarak insan yetiştirme tarzları ele alınmaktadır. Bir ülkede
meydana gelen olay ya da olaylar başka ülkelerdeki olayların sebep ya da sonuçları olabilmektedir. Bu gelişme
ve değişmeler ülkemizdeki insanların eğitim süreçleri üzerinde de etkili olmaktadır. Eğitim sistemlerinde çeşitli
sorunlar yaşayan ülkeler bu sorunlarını, eğitimde kendini hissettiren ülkelerin eğitim sistemlerini inceleyerek
aşmaya çalışmaktadırlar. Gelişmiş eğitim sistemlerine sahip ülkelerin bu alandaki uygulamalarının, ülkemizin
menfaatleri açısından incelenmesi ve bu ülkelere göre eğitimin neresinde olduğumuzun belirlenmesi faydalı
olacaktır (Yıldız ve diğerleri, 2014). Karşılaştırmalı eğitim, farklı kültürler ve farklı ülkelerde iki veya daha
fazla eğitim sisteminin benzerliklerini veya farklılıklarını tanımlamaya yardım eden, benzer görünen olguları
açıklayan ve insanları eğitme yolları hakkında yararlı teklifler getiren bir disiplindir (Türkoğlu,1998).
Karşılaştırmalı eğitim, değişik ülkelerin eğitim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarmaya
yarayan, bu benzerlik ve farklılıkların nedenlerini irdeleyen ve eğitim uygulamaları hakkında faydalı önerilerde
bulunan son derece önemli bir disiplin alanıdır. Özellikle son zamanlarda ülkeler halen mevcut olan eğitim
sistemi ile ilgili sorunlarını farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerini karşılaştırarak çözmeye çalışmaktadırlar. Farklı
ülkelerin eğitim sistemlerini incelemek ülkemiz eğitimini daha kaliteli kılmak için ipuçları içerebilecektir.
Japonya da özellikle PISA ve TIMS sınavlarındaki başarılı sonuçlarıyla incelenmesi gereken ülkelerden birisi
durumundadır. Bu nedenle çalışma için Japonya seçilmiş ve Japon eğitim sistemini tanımanın faydalı olacağı
düşünülmüştür.
*
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Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Japonya’nın eğitim sistemlerini okulöncesi düzeyden başlayarak
yükseköğretimde öğretmen yetiştirme sürecine kadar incelemek, Türkiye ve Japonya eğitim sistemlerini
karşılaştırmak, farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koyarak çeşitli yorum ve önerilerde bulunmaktır. Bu amaç
doğrultusunda araştırmanın alt problemleri; 1. Türkiye ve Japonya Eğitim sistemlerinin temel özellikleri
nelerdir? 2. Türkiye ve Japonya Eğitim sistemlerinin benzerlik ve farklılıkları nelerdir? olarak ifade edilmiştir.
II.YÖNTEM
Derinlemesine bilgi ve içeriğe odaklanmayı gerektirdiği düşüncesiyle araştırma modeli olarak nitel araştırma
modeli tercih edilmiştir. Türk ve Japonya Eğitim Sistemleri’nin karşılaştırıldıgı bu araştırmada yatay yaklaşım
kullanılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak nitel araştırma yöntemlerinden biri olan "doküman
incelemesi" yöntemi kullanılmıştır. Araştırılan konuya ilişkin basılı/yazılı kaynakların analiz edilmesi (Bogdan
ve Biklen, 2007:133) olarak tanımlanan doküman incelemesi, araştırmacının ihtiyacı olan verileri başka
yöntemlere gerek kalmadan elde edebilmesini sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2004). Döküman incelemesi yoluyla
toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Doküman analizi yöntemi, araştırmanın amacına yönelik
kaynaklara ulaşmada ve elde edilecek verilerin tespit edilmesinde kullanılır (Çepni,2007). Türkiye ve Japonya
Eğitim Sistemleri okulönceci eğitim, ilkokul, ortaöğretim, öğretmen yetiştirme, özel eğitim, eğitim programı,
eğitim finansmanı ve eğitim denetim sistemi gibi boyutları bire bir yatay yaklaşımla karşılaştırılmıştır.
Araştırmada veriler, ülkelerin eğitim sistemleri ile ilgili resmi metinler, konu ile ilgili kişi ve kurumlar
tarafından yazılmış yazılı kaynaklar, internet ağı üzerinden sunulan veriler ve bu konudaki bilimsel literatürden
yararlanılarak elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen kaynaklar önce her ülke kendi içinde kategorileştirerek
betimlenmiş, ayrıca elde edilen verilere göre ülkelerdeki benzerlik ve farklılıklar kategorilere göre açıklanmıştır.

III. BULGULAR
JAPONYA EĞİTİM SİSTEMİ
Japonya’da modern eğitime geçiş, 1871 Milli Eğitim Bakanlığının kurulmasıyla başlamıştır. Meiji yönetimi
döneminde (1872) Temel Eğitim Kanunu kabul edilmiş ve 1873’te Öğretmen Okulları açılmıştır. 1873- 1878
yılları arasında eğitimde Amerika’nın etkisi görülmektedir. Bu yıllarda Ulusal Eğitim Müdürlüğüne Amerikalı
David Murray atanmıştır. Bu dönemde eğitim paralıdır ve okullarda batıdan gelen ders kitapları
okutulmaktadır.1946’da II. Dünya savaşı ile kesintiye uğrayan eğitim süreci 1947’de Temel Eğitim Kanunu’nun
kabulü ile tekrar düzenlenmiştir. Amerika’yı örnek alan Japonya eğitimi büyük oranda yerel yönetimlere
devretti. Bu dönemde 6 yıllık ilkokul, 3+3 yıl ortaokul, lise, 2 yıllık meslek eğitimi ve öğretmen yetiştirmek için
açılan 4 yıllık üniversiteler kurulmuştur.1952 yılında imzalanan Barış Sözleşmesi ile yeniden egemenliğini
kazanan Japonya, bu tarihten itibaren Amerika’nın etkisinden kurtulmaya başlamış, Japon Bakanlığının yerel
yönetimdeki kontrolü artmış ve ders kiatapları da merkezi yönetimce seçilmeye başlanmıştır (Erdoğan, 2006;
Demirel, 2000). Günümüz Japon eğitim sisteminin temeli 1947’de kabul edilen Temel Eğitim Kanunu ve Okul
Eğitim Kanununa dayanır. Eğitimin amacı: insan haklarına, sevgi gerçeğine ve barışa saygı duyan, barışçı ve
demokratik bir milletin kendine güvenen insanlarını yetiştirmektir (Erdoğan, 2006). Japonya’da genel olarak
eğitim, 6 yıllık ilkokul, 3 yıllık ortaokul, 3 yıllık lise ile 4 yıllık üniversitelerde verilmektedir. İlkokul ve
ortaokulu kapsayan zorunlu eğitim süresi 9 yıldır. Ülkede ulusal okullar, kamu okulları ve özel okullar olmak
üzere üç tür okul bulunmaktadır. Ders yılı Nisan-Temmuz ortası, Eylül-Aralık sonu ve Ocak-Mart sonu olmak
üzere 3 dönemden oluşmaktadır. Okul süresi ise haftada 5,5 gün; yılda 240-250 iş günüdür. Okutulacak dersler
ve zorunlu ders saatleri bakanlıkça belirlenir ve her okul ders programına uygun kendi programını hazırlar
(Demirel, 2000).Programlar kuvvetli bir milli içerik taşır. Okul, sanayi, aile ve toplum arasında organik bir bağ
kurulmuştur. İlköğretim Programı 2002 yılındaki reformla pratik ve günlük yaşam konularıyla bütünleştirilmiş
bir program olarak yeniden düzenlenmiştir. Programın yoğunluğu azaltılmış, öğrencilerin bireysel ve diğer
disiplinlerle ilişki içinde projeler üretebilecekleri bir eğitim anlayışı benimsenmiştir (Hooghart, 2007). Kritik
düşünme, problem çözme, gerçek yaşam ön plana çıkarılmış ve aktif öğrenme desteklenmiştir. Japon eğitiminde
genel olarak öğrenciler arasında rekabete dayalı bir ilerleme söz konusudur (MEXT, 2013; Kıral ve Kıral,
2009).
Japon Eğitim Programılarıının Genel Özellikleri
2003 reformu ile bütünleştirilmiş programa geçilmiştir. Programın genel özellikleri; konuları öğrenirken
düşünme becerileri, organize olma gibi çeşitli becerileri de aynı anda kazandırmak ve öğrencilerin
öğrendiklerini çevresiyle ilişkilendirmelerini sağlamaktır. Programın amacı, temel becerilere sahip, kritik
düşünebilen, bağımsız karar verebilen; sağlıklı bir yaşam süren ve iyi insani özelliklere sahip bireyler
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yetiştirmektir (MEXT, 2013). İlkokulda zorunlu olan dersler; Japonca, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen ve %10
ağırlıklı fiziksel gelişim dersleridir. Bunun yanında öğrenciler iki tane de seçmeli ders almaktadır.
Ortaokulda zorunlu dersler; Japonca, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen, Yabancı Dil ve % 10 Sağlık/Fiziksel
gelişim dersleridir. Buna ek olarak öğrenciler bir tane de seçmeli ders alabilirler (Erdoğan, 2006). Ayrıca Japon
eğitim sisteminde ardışık müfredat uygulanır. Müfredat oluşturulurken her bir konu küçük öğrenme birimlerine
ayrılır. Her bir öğrenme birimi tamamen öğrenilmeden ve üzerinde yeterince vakit harcanmadan bir sonraki yeni
öğrenme birimine geçilmez. Ilköğretim ve ortaöğretimde fen ve matematik dersleri birleştirilmiştir. Bu desler
ilköğretimden sonra fizik, kimya, biyoloji, geometri gibi daha küçük çalışma alanlarına
ayrılmazlar.(Cummings,2007;akt: Bakioğlu ve Gökmen). Japon okullarında öğrencilere dersler bittikten sonra
kendilerini geliştirebilecekleri ek öğretim imkanları sunulmaktadır. Ayrıca öğrenme güçlükleri yaşayan
öğrenciler için de okulda telafi dersleri yapılmaktadır.
Eğitimin Yönetimi ve Organizasyonu
Devlet okulları ulusal, yerel ve eyalet yönetimlerinin ortak katılımları ile finanse edilmektedir. Mart 2010’dan
itibaren okul ücretleri kaldırılmıştır. Aylık 100 dolar tutarına karşılık gelen öğrenci giderleri okullara verilen
kayıt destek fonlarınca sağlanmaktadır. Ancak fonların yeterli olmadığı durumlarda öğrenciler maliyeti
karşılamak durumunda kalabilmektedirler. Alt gelir grubundan olan öğrencilere hükümet ayda 200 dolara kadar
okul yardımı yapmaktadır. Özel okullar devlet tarafından çok büyük destek görmektedir. Öğretmen maaşlarının
hemen hemen yarısı devlet tarafından karşılanmaktadır. Özel okulların devlet okullarından daha prestijli olduğu
düşünülmesine karşın ilkokulların %99’u, ortaokulların %94’ü, liselerin %77’si devlet okuludur. Japon
hükümeti diğer bir çok OECD ülkelerinden okullarına daha az harcama yapmaktadır. Okullar işlevsel olmasına
rağmen bir takım eksiklikler görülmektedir. Örneğin çoğu okulun personel sayısı 1 müdür, 1 müdür yardımcısı,
1 temizlik görevlisi ve 1 hemşireden oluşmaktadır. Bunun nedeni ise eğitime ayrılan payın büyük kısmının
öğretmen ve öğrencilere ayrılmasıdır. Japonya gayri safi milli hasılasının %4,9’unu eğitime harcamaktadır. Bu
oran OECD ortalamasının (%5,9) altındadır. Ancak Japonya her bir öğrenci için 9673 dolar harcarken OECD
ortalamsı 8831 dolardır. Okullar yerel ve eyalet yönetimlerinin eğitim müfettişleri tarafından değerlendirilir ve
teftiş edilir. Bu müfettişler, bir dönem idarecilik yapmış öğretmen ve okul müdürlerinden oluşur. Teftişler 3 ana
başlık altında yapılır; 1) Okul Yönetimi 2) Öğretim 3)Eğitim Programları. 2009 itibari ile öğretmenler her 10
yılda bir eğitim sertifikalarını yenilemek zorundadırlar. Bunun yapılmasının amacı öğretmenlerin bilgi ve
becerilerinin güncel olmasını sağlamaktır. Bu yeni sistem beraberinde sürekli mesleki gelişimi getirmekle
birlikte kendini alanında geliştirmek istemeyen öğretmenlerin görevlerini uzatmama imkanları da
bulunmaktadır. (NCEE,2014)
Eğitim merkezde Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT)’nın kontrolündedir. Hükümet,
bölge ve belediyeler işbirliği içinde çalışmaktadır. Eğitimin kontrolü bakanlığa bağlı olmakla birlikte
organizasyonu yerel yönetimlerce yapılmaktadır. Devlet okullarında eğitime, hükümet, valilikler ve belediyeler
finasman sağlarken; özel okullara hükümet ve özel kuruluşlar destek olmaktadır (Balcı, 2013). Bakanlığın
yetkileri: Programları, standartları ve ihtiyaçları belirlemek, ders kitaplarını onaylamak, bölge ve belediyeye
bağlı okullara rehberlik yapmak, finansal yardımda bulunmak, üniversite ve fakültelerin kurulmasına izin
vermek, özel okulların kurulmasını düzenlemek, araştırmalar yapmak ve yerel eğitim kurumlarına, gerektiğinde
düzenleyici ve düzeltici nitelikte genelgeler yayınlamaktır (Demirel, 2000). Bölge İl Eğitim Kurulu’nun
Yetkileri: Eğitim Bölge Müdürünü Eğitim Bakanının onayını almak suretiyle atamak, okulları kurmak ve
işletmek, öğretmenlere sertifika vermek, yerel idarelerin önerileriyle belediyeye ait ilk ve orta okullara atama
yapmak, belediyelere eğitim konusunda danışmanlık yapmak, finansal destek sağlamaktır (Demirel, 2000).
Yerel Eğitim Kurulu’nun Yetkileri: Belediyelerin idaresi altındaki ilk ve ortaokulları işletmek, bakanlığın
onayladığı listeden ilk ve ortaokulların kullanacağı kitapları seçmek, öğretmenlerin atanması veya görevlerine
son verilmesi konusunda bölge eğitim kurullarına önerilerde bulunmaktır (Erdoğan, 2006).
Okulöncesi Eğitim
Okulöncesi eğitim zorunlu olmamakla birlikte, 3-5 yaş grubunu kapsar. Ücretlidir ve günde 5 saat şeklinde
devam etmektedir. Organizasyonu mahalli kurulların sorumluluğundadır (Demirel, 2000). OECD (2012),
verilerine göre okula katılım 3 yaş grubu için %79.8 ve 5 yaş grubu için %95.5 oranındadır ve OECD
ortalamasının üstündedir. Okulöncesi eğitimin zorunlu olmaması ve ücretli olması göz önüne alındığında katılım
oranının oldukça yüksek olması dikkat çekicidir (Taguma, Litjens, ve Makowiecki, 2012). Anaokullarının süresi
tam gün, yarım gün ya da birkaç saatlik olabilmektedir; ancak, 39 haftadan az olamayacağı yasal olarak
belirtilmiştir. Okul öncesi eğitimin amaçları:1)Akıl ve ruh sağlığını geliştirecek; sağlıklı, güvenli ve mutlu
yaşamasına yardımcı olacak basit alışkanlıklar kazandırmak, 2)Bağımsız (kendi ayakları üzerinde durabilen),
işbirliğine yatkın, erdemli, karşılıklı güven duygularına sahip birey olmalarını sağlayacak davranışlar
kazandırmak, 3)İç dünyası zengin (çoşkulu, heyecan duyguları olan), çevresine(doğaya) merakla yaklaşan ve
doğaya karşı ilgilerini artırmak, 4) Konuşma ve dinleme alışkanlığı geliştirmek, 5)Çeşitli deneyimlerle
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duygularını ve yaratıcılığını geliştirmek, temelde hedeflenen, oyunlarla, danslarla ve şarkılarla “sağlık, insan
ilişkileri, çevreye duyarlılık, dil gelişimi ve kendini ifade etme” konularında çocukların eğitilmesidir. Ve bu beş
madde ile ilgili çok geniş bir müfredat milli eğitim bakanlığının (MEXT) sayfasında yer almaktadır (MEXT
2014).
Temel Eğitim
Temel eğitim 6-15 yaş grubunu kapsayan 9 yıllık zorunlu eğitimdir. Zorunlu eğitim ücretsizdir. İlkokul yaşına
gelen öğrenciler genelde bölgelerindeki okullara yerleştirilir. Kıyafet serbestliği vardır ancak öğrencilerden
gittikleri okulu temsilen şapka ya da fular gibi sembolik aksesuarlar takmaları istenir. Eğitim ortamı oldukça iyi
donanımlıdır. Çoğu okluda jimnastik salonları, yüzme havuzları ve bilgisayarlı çalışma ortamları mevcuttur
(Erdoğan, 2006). Temel eğitimin amacı; kişiliğin tam gelişimi; bedensel ve zihinsel olarak sağlam, demokratik
ve barışçıl bir ülke ve toplum oluşturmak için gerekli özellikleri kazanmış vatandaşlar yetiştirilmesidir (Kıral ve
Kıral,2009). OECD (2013) verilerine göre ilköğretimi tamamlama oranı %100’dür. Yine OECD verilerine göre
öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokul (6-12) için 18,4; ortaokul (12-15) için 13,2’dir. Yıllık öğretim
süresi 240-250 iş günüdür.
Ortaöğretim
Ortaöğretim 15-18 yaş arasını kapsar ve 3 yıldır. 2010 yılından geçerli olmak üzere ücretsizdir. Fakat
öğrencilerden sınavlar, kitaplar ve okul gezileri için ücret talep edilmektedir. Bir bireyin lise mezunu olabilmek
için en az 74 krediyi tamamlaması gerekmektedir. Türkiye’dekinin aksine Japonya’da sadece iki tür lise vardır.
Bunlar; Genel ve Teknik lisedir (MEXT, 2013). Genel Liselerde okutulan dersler; Japonca, Matematik, Fen
Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil, Müzik, Resim, Teknik Eğitim’dir. Liselerde öğrenciler dört alandan
birini seçerler. Bunlar; Japonca, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizcedir. Lise programının temel amacı,
öğrencilere kayıt tutma, açıklama, kritik etme, özetleme ve tartışarak öğrenme gibi beceriler kazandırmaktır.
Bunların yanında İstatistik ve yeni bilimsel bilgilerin de öğretilmesinin üzerinde durulmaktadır (UNESCO,
2011). Teknik liselerde ise amaç, endüstriyi, çevre ve enerjiyi dikkate alan, teknik gelişmelerin farkında, ahlak
ve etik kurallarına uyan bireyler kazandırmaktır. Teknik Lise eğitiminde uygulama oldukça önemlidir ve tüm
programlar öğrencilerine endistüriyel bir kuruluşta staj görmelerini sağlamaktadır (Balcı, 2013). OECD (2013)
verilerine göre Japonya’da ortaöğretimi bitirme oranı genel liselerde %95’in üstündedir. Teknik lise mezuniyet
oranı ise Türkiye ile benzerlik göstermekte ve % 40 civarındadır.
Özel Eğitim
Japonya’da özel eğitim ilk, orta ve lise düzeylerinde uygulanır. 3 şekilde eğitim sağlanır. Bunlardan birincisi
özel eğitime ihtiyacı olanlar için açılmış ayrı okullarda, ayrı bir program uygulanarak sağlanır. İkinicisi ilk ve
ortaöğretimin normal okullarında, fakat özel eğitime muhtaç çocuklar için açılmış özel sınıflarda uygulanır.
Üçüncüsü ise normal okul ve normal sınıflarda, okulun programına uygun fakat haftada bir kaç saat özel eğitim
verilmesi şeklinde düzenlenmiştir (OECD, 2013). Japonya’da özel eğitim alanındaki çalışmalarda 1981 yılının
Birleşmiş Milletler tarafından özel eğitime gereksinimi olanlar yılı olarak ilan edilmesinden sonra önemli bir
artış olmuştur. Birleşmiş Milletlerin özel eğitime gereksinimi olanlarla ilgili 10 yıllık çalışma programında
öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesine ağırlık verilmiş, 1993 yılında Japon hükümeti tarafından, yasa
çıkarılmış olup özel eğitime gereksinimi olanların eğitsel, sosyal ve kültürel haklarını güvence altına alan bir
yasa çıkarılmıştır. (Köseler, 2006).
Yükseköğretim
Yükseköğretimde öğrencilere ulusal, bölgesel ve özel olmak üzere üç farklı üniversite seçeneği sunulmaktadır.
OECD (2013) raporlarına göre Japonya’da üniversite bitirme oranı %39 olan OECD ortalamasının üstünde,
%42 civarındadır. Bunun yanında yükseköğretimde Üniversite, Kolej ve Teknoloji Fakültesi olmak üzere üç
ayrı kategoride eğitim verilmektedir. Üniversite eğitimi 4 yıl, 2 yıl master, 4-5 yıl doktora şeklinde devam
etmektedir. Kolejler ise, liseden sonra 2 ya da 3 yıl sürmektedir. Teknoloji fakültesi, ortaokuldan sonra 5 yıldır
ve eğer öğrenciler 2-3 yıl daha devam ederlerse bir kurumda uzman, 4 yıl devam ederse üst seviye uzman olarak
çalışabilmektedir (MEXT, 2014; UNESCO, 2011). Üniversiteye giriş için iki aşamalı sınav vardır. Birincisi
ulusal, ikincisi ise her üniversitenin kendisinin yaptığı özel sınavlardır. Ulusal üniversiteler Yüksek Öğretim
Kuruluna bağlıdır ve ücretlidir. Ücret miktarını Eğitim Bakanlığı belirler. Yerel üniversiteler yerel bir kurula
bağlıdır ve ücretlidir. Burada da ücretlere kurul karar verir. Özel üniversitelerde ise yönetim kurulu
bulunmaktadır ve bu üniversitelerde ücretlidir (MEXT, 2014). Bu kurumlar eğitim programlarını ulusal eğitim
hedeflerini dikkate alarak bağımsız planlar ve uygularlar. Japonya’da ücretli olmasına rağmen üniversite bitirme
oranı OECD ortalamasının üstündedir.
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Özel Okul ve Dershane
Çok yakın zamana dek Japon öğrenciler haftada 6 (altı) gün okula gitmekteydi. Vakitlerinin büyük bir kısmını
Juku adı verilen dershanelerde harcamaktaydılar. Yeni yapılan düzenlemelerle birlikte haftada 6 gün olan ders
programını 5 güne indirdiler. Faka bu Juku dershanelerinin işleyişine engel olmadı. Özellikle üniversite
sınavlarına hazırlıkta çok tercih edilen bu tarz kurumlar öğrencileri sürekli ders çalışmaya itmekte olan
Japonya’da problem olarak görülmektedir. Japon öğrenciler okul içinde ve dışında diğer ülkelere nazaran
zamanlarının çoğunu ders çalışmakla geçirirler (NCEE, 2014). İlkokul sonu başlayan ve liseyi bitirene kadar
öğrenciler çok sayıda sınava girmektedir. İyi okullara gitmek isteyen öğrenciler de bu dershanelerde ek dersler
alarak başarılı olmayı beklemektedir. Dershanecilik ve özel dersler Japonya’da oldukça yaygındır. Bu
dershanelerin yanı sıra Yobikou adı verilen özel okullar da mevcuttur. Bunlar ilk, orta ve lise eğitimi
vermektedir. (Erdoğan, 2006).
Ölçme ve Değerlendirme
Okul idarecileri ortaokul bittikten sonra liseye geçişi de etkileyebilecek değerlendirmeleri de kendi imkanları
dahilinde yaparlar. Japonya ülke çapında ölçme ve değerlendirme çalışmalarına önem vermektedir. Bu
çalışmalar tanılayıcı amaçlıdır. “Ulusal Akademik Beceriyi Değerlendirme Programı” adı altında ilk olarak
Matematik ve Japonca Eğitimi değerlendirimiştir. İlk olarak 2007’de yapılan bu değerlendirmeler günümüzde
de halen devam etmekte olup eğitim programlarını yeniden düzenleme ve eğitim programlarının yeniden
yapılandırılmasında kullanılmaktadır. Bu değerlendirme programları “Milli Eğitim Araştırmaları Enstitüsü”
tarafından yapılmaktadır (NCEE, 2014). Üniversite eğitimine kadar ki süreçteki ölçme ve değerlendirme
kriterleri MEXT ve yerel kuruluşlar tarafından belirlenir. Ulusal sınavları hazırlamadan sorumlu bir kurum
vardır ve başarı testleri geliştirir. Bu sınavlar 5. sınıfta başlar ve lise bitimine kadar devam eder. Ayrıca, liselere
girmek için de ulusal bir sınav vardır. Üniversiteye girişte ise lise bitirme sınavı ve lise not ortalaması baz
alınmaktadır. Eğitim sürecinde formative ve summative ölçme teknikleri birlikte kullanılır (MEXT, 2013).
Öğretmen Eğitimi
Liseden sonra öğretmenlik mesleğini seçmek isteyen öğrencilere iki aşamalı sınav uygulanır. Biri ulusal olarak
yapılan üniversite giriş sınavı; diğeri ise mülakattır. Bu sayede öğretmenlik mesleğine en uygun olan adayların
seçimini yapılabilmektedir (Erbilgin ve Boz, 2013). Öğretmen olabilmek için üniversite ya da kolejlerin
öğretmen eğitimi programlarından mezun olmak şartı aranır. Öğrenim düzeyine göre iki çeşit öğretmenlik
sertifikası verilir. 15 yıl geçerli olan geçici sertifika kolej mezunlarına verilirken, uzman sertifikası ise üniversite
ve lisans üstü eğitimini tamamlamış olanlara verilir. Bu sertifikalar da kendi içinde genel, özel alan ve akademik
olmayan özel alan sertifikası (teknik lise öğretmenliği gibi) olarak üçe ayrılır. Bu sertifikalara sahip olabilmek
için aday öğretmenlerde aranan yeterlikler; profesyonellik ve motivasyon, öğretim bilgisi ve alan bilgisidir.
Üniversiteler ve kolejler programlarını “Eğitim Personeli Sertifika Yasası ve Üniversite Standartları
Düzenlemesi”ne göre yapmak zorundadırlar (Ota, 2000; Lamie, 1998).
Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri 6 dersten oluşur. Bunlar: Öğretmenliğin önemi, Eğitim kuramları, Konu
alanını öğretim metodları, öğrenciler için danışmanlık, Kariyer danışmanlığı ve rehberlik, genel dersler ve Okul
deneyimi şeklindedir. Dersler genellikle seminer ve konferanslar şeklinde verilir. İlk 1,5 yıl genel kültür
dersleri, kalan 2 veya 2,5 yılda ise alan ve meslek dersleri görülmektedir. Ayrıca, 36 kredilik genel kültür, 8
kredilik yabancı dil ile 4 kredilik beden eğitimi ve 2 kredilik Japon Anayasası dersleri zorunludur. Ölçmedeğerlendirme, yazılı sınavlar, bireysel görüşmeler, açık uçlu sorular, tartışmalar, seminerler, laboratuarlar,
uygulamalı çalışmalar, proje çalışmaları, performans ve gözlem formları ile gerçekleştirilir. Ayrıca öğrenciler
lisans eğitiminin son senesi bitirme tezi hazırlamak zorundadır (Aldemir ve Er, 2012; Baskan ve Aydın, 2006).
Öğretmenlik mesleğine yeni başlayanlar için iki aşamalı değerlendirme söz konusudur. İlk olarak genel kültür,
alan ve meslek bilgisini içeren, öğretmen adaylarının akademik becerilerini ölçmeye yönelik bir yazılı sınav
uygulanır. Daha sonra ise beceri sınavı ve kompozisyon yazımını içeren bir mülakat yapılmaktadır. Son yıllarda
şeffaflık ilkesi açısından sınav içerikleri ve kompozisyon konuları bütün halka açıklanmaktadır (MEXT, 2013).
İşe yeni başlayan bir öğretmen 20 günlük hizmetiçi eğitimin yanında 60 günlük bir mesleki gelişim eğitiminden
geçirilir. Bu eğitim sınıf yönetimi, bilgisayar kullanımı, öğretim metodları ve danışmanlık hizmetleri gibi
konuları kapsar. İlk sene aday öğretmenlerin resmi ve mesleki olarak düşük bir iş yükü vardır. (Musset, 2010).
Resmi mesleki gelişim programlarının yanı sıra mesleğe yeni başlayan öğretmenler tecrübeli meslektaşlarından
informal biçimde “ders çalışması” adı altında eğitim alırlar. Tecrübeli öğretmenlerin kimlere rehberlik
edeceğine okul müdürü karar verir. Tecrübeli öğretmenlerle yeni göreve başlayan öğretmenler sık sık bir araya
gelerek, öğretim teknikleri üzerine tartışır ve ortaya örnek bir ders planı çıkarırlar. Daha sonra yeni öğretmenler
bu ders planını sınıflarında uygularlar. Uygulama esnasında tecrübeli öğretmenler tarafından gözlem yapılır.
Gözlemlenen dersin sonunda öğretmeler bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunurlar. Yapıcı eleştiriler yapılır
(NCEE, 2014).
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TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ
Türk eğitim sisteminde, 30 Mart 2012 tarihinde alınan kararla beraber 8 yıllık kesintisiz eğitime son verilmiş
4+4+4 eğitim sistemine geçilerek 12 yıllık zorunlu eğitime geçiş sağlanmıştır. Bu uygulama ile beraber
okulöncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamndan çıkarılmış ilkokul 4, ortaokul 4 ve lise de 4 yıl olmak üzere 12
yıllık kesintili bir sürece geçilmiştir. Ilkokul kısmı herkes için genel iken, ortaokul bölümü ise İmam Hatip
ortaokulları ve Genel ortaokullar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Lise düzeyi de İmam Hatip liseleri, Teknik ve
Meslek liseleri ile Anadolu liseleri olarak ayrılmıştır. Okullarda haftalık ders sayıları arttırılmış, zorunlu ve
seçmeli dersler programlarda yerini bulmuştur (sistemde Oyun ve Fiziki Etkinlikler vb.). 6. Sınıftan itibaren de
ortaöğretim başarı notlarının etkili olacağı bir sistem getirilmiştir. 11 Kasım 2013’de de Temel Öğretimden
Orta Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG) uygulamasına geçilmiş, bu yeni sisteme göre öğrencilerin 6., 7. ve 8.
sınıflarda 6 dersten 6 ayrı sınava girerek ve ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanına eklenmiş yılsonu başarı
puanlarının ortalaması ile liselere yerleşmeleri sağlanacaktır.
Okul Öncesi Eğitimi
Okul öncesi eğitimi, mecburi ilköğrenim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar. Bu eğitim isteğe
bağlıdır. Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun
olarak: Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak; onları
ilköğretime hazırlamak; şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı
yaratmak; çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır. Okul öncesi eğitim kurumları,
bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi, gerekli görülen yerlerde ilkokula bağlı anasınıfları halinde veya
ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilir.
İlköğretim
Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı
sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. Amacı her öğrenciye iyi bir
vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak
anlayışına uygun olarak yetiştirmek ve ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime
hazırlamaktır. İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı
programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarından oluşur. Ortaokullar ile
imam-hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine
göre seçmeli dersler seçtirilir.
Ortaöğretim
Ortaöğretim, ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik
öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilir. İlköğretimini
tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci, ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim
imkanlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir. Bütün öğrencilere
ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak,
çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü
kazandırmak, öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda
yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. Belli bir
programa ağırlık veren okullara lise, teknik lise ve tarım meslek lisesi gibi eğitim dallarını belirleyen adlar
verilir. Yöneltme ilköğretimde başlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi
sağlamak için ortaöğretimde de devam eder.
Yükseköğretim
Yüksek öğretim, ortaöğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü
kapsar.Yükseköğretim kurumları; Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Konservatuvarlar,
Meslek yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma merkezleri olarak yapılandırılmıştır.
Öğretmen Yetiştirme
Türkiye’de öğretmen olabilmek için üniversite giriş sınavına girmek ve gerekli puanı almak yeterlidir.
Üniversite giriş puanları üniversiteden üniversiteye ve istenen alana göre değişiklik göstermektedir. Sınıf
öğretmenliği anabilim dalı, ilköğretimin birinci kademesine öğretmen yetiştirmektedir. İlköğretim ikinci kademe
öğretmenleri genel olarak eğitim fakülteleri bünyesinde branş öğretmeni yetiştiren bölümlerden mezun
olmaktadır. Ortaöğretim öğretmenleri fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinden mezun olmaktadır. Ülkemizde teori
ağırlıklı bir öğretmen yetiştirme anlayışı sürmektedir (Kazu ve Aşkın:web). Milli Eğitim Bakanlığı
öğretmenlerin seçimini 2001 yılından itibaren KPSS ile yapmaktadır.
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TÜRKİYE VE JAPONYA EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Günümüz Japon eğitim sisteminin temeli 1947’de kabul edilen Temel Eğitim Kanunu ve Okul Eğitim
Kanununa, Türk eğitim sistemininki ise 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na dayanır. İki ülkenin de
eğitim amaçlarının özünde bireylerin zihinsel, fiziksel, duygusal yönden gelişmelerini ve sağlam karakterli
bireyler olarak yetişmelerini sağlamak düşüncesinin yattığı görülmektedir. Japonya’da Eğitim, MEXT eğitimle
ilgili birimleri kontrol eder, ulusal program hazırlar, ayrıca İl Eğitim Yönetimi, İlçe Eğitim Yönetimi gibi
birimler de eğitimden sorumlu birimlerdir. Türkiye’de ise merkezden yönetim eğitim sistemine hakimdir.
Japonya’da MEXT tarafından merkezi olarak yönetimi sağlanan “ulusal okullar”, valilikler, belediyeler
tarafından yönetilen “yerel okullar”, çeşitli kurum ve kuruluşlar, vakıflar, çeşitli kişiler tarafından yönetilen
“özel okullar” mevcutken, Türkiye’de devlet okulları ve özel okullar vardır. Japonya’da eğitim 6+3+3+4 olarak
zorunlu eğitim 9 yıl, Türkiye’de ise 4+4+4 olarak zorunlu eğitim 12 yıl olarak yapılandırılmıştır. Japonya’da
yabancı dil dersleri 7. sınıfta başlarken Türkiye’de 2. sınıftan itibaren verilmeye başlanmaktadır. İşgünü
Japonya’da 243 gün iken Türkiye’de 180 gündür. Japonya’da eğitim 3 dönemden, Türkiye’de ise 2 dönemden
oluşmaktadır. Japonya’da eğitim hem merkezi hem de yerel bir özellik taşımakta eğitimin finansmanında yerel
yönetimler de yer almaktayken Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı, Katkı Payı ve Bağışlar ile YÖK eğitimin
finansmanını sağlamaktadırlar. Japonya’da zorunlu öğretim yaş sınırı 6-14 yaşları arasındayken 6-17 yaşları
arasındadır. İki ülkede de İlköğretim zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Japonya’da özel dershaneler
Juku ve Yokibo olarak ikiye ayrılmakta, Jukulara genelde ilk ve ortaokul öğrencileri, Yokibolara ise üniversite
sınavına hazırlanan öğrenciler devam etmektedirler. İki ülkenin eğitim sistemi de sınav odaklıdır. Okulöncesi
eğitim iki ülkede de zorunlu olmamasına karşın Japonya’da okulöncesinden yararlanma oranı Türkiye’den çok
fazladır. Japonya’da eğitim tam gün olarak sabah 8.30’da başlamakta 15.30’da bitmekte, Türkiye’de ise eğitim
İkili ve normal olarak yapılmakta normal öğretim yapan okullarda dersler 8.30 da başlamakta, 15.00’de
bitmekte, yarım gün eğitim yapan okullarda ise sabah grupları 07.50’de başlayıp öğlen 12.40’a kadar sürmekte,
öğlen grupları ise 12.50’de başlayıp 17.50’de günü bitirmektedirler. Japonya’da okullar haftada 5 gün bazı
okullarda 5.5 gün olup dersler 45 dakika, her okulun öğrencilerinin ayırt edilebilmesi için serbest kıyafetin
üzerine şapka ya da semboller takılmakta; Türkiye’de ise okullar haftada 5 gün ve dersler 40 dakika, kıyafet
olarak önlük veya okulların kendilerinin belirlediği üniforma giyme mecburiyeti vardır. Japonya’da İlkokulların
%98’inde devletin finanse ettiği öğle yemeği verilmekte, üst sınıfa geçiş ders başarısına göre değil, otomatik
olarak gerçekleşmekte, temizlik ve yemeklerinin dağıtımından öğrenciler sorumlu bulunmakta, tüm öğrenciler
okula girerken ayakkabılarını çıkararak terliklerini giymekteyken, Türkiye’de öğlen yemekleri taşımalı
okullarda devlet tarafından finanse edilmekte, sınıf geçme sınıf başarısına göre yapılmakta, okulların temizlik
işleri okullarda bulunan hizmetliler tarafından yapılmaktadır. Japonya’da ders kitapları ulusal-yerel-özel
okullarda ücretsiz olarak verilmekte, Türkiye’de ise devlet okullarında ücretsiz verilmektedir. Türkiye’de
öğretmen olmak için Ulusal sınav, Japonya’da ise Ulusal sınav ve mülakat yapılmaktadır. Türkiye’de öğretmen
maaşı OECD (2013) verilerine göre (15 yıl üstü) 25-26.000USD iken, Japonya’da 45-46.000USD olarak
görülmektedir. Iki ülkede de okul öncesi eğitime katılım zorunlu değilken Türkiye’ de okulöncesi eğitime
katılım oranı %18 Japonya’da ise %98’dir. Üniversite bitirme oranı Türkiye’de %24, Japonya’da %42’dir.
Liseyi bitirme oranı Japonya’da %55, Japonya’da %95’dir.
IV. SONUÇ VE ÖNERİLER
Uzak Doğu ülkelerinin PISA 2012’de Batı ülkelerine nazaran üstün bir başarı göstermiş olmaları, batı
ülkelerinin de başarılarının düşmesi oldukça düşündürücüdür. Ayrıca PISA’da başarılı uzak doğu ülkelerinde bu
başarı ile ekonomik ve bilişim teknolojilerindeki ilerlemeler de bu ülkelerin eğitim sistemlerine olan ilgiyi
arttırmıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra Japon eğitim sisteminin çok hızlı gelişmeler gösterdiği, dışa
açıldığı ve okulöncesi eğitimden itibaren ahlak ve karakter eğitimine, disipline önem verdiği görülmüştür.
Ayrıca her kademedeki okullaşma oranının oldukça yüksek olduğu, Japon toplumunda öğretmenlik mesleğinin
çok saygın bir yeri olduğu, programların ihtiyaç duyuldukça değiştirilip geliştirildiği tespit edilmiştir.
Cummings’e gore ise Japon eğitim sisteminin bu denli başarılı olmasının altında yatan özellikler şunlardır:
Güçlü bir ilköğretim, karışık beceri grupları, eğitime harcanan zaman, ardışık müfredat, birleşik fen ve
matematik dersleri, temel müfredat, informal eğitim sistemi, eğitim seviyeleri arasındaki geçişler ve öğretmen
ödülleri (Cummings, 2007,akt:Bakioğlu ve Gökmen). Tespit edilen bilgiler ışığında Türk eğitim sistemi için şu
önerilerde bulunulabilir: İşgünü arttırılabilir, eğitim yılı 3 ya da 4 döneme ayrılarak uzun sureli tatiller yerine
kısa sureli tatiller şeklinde organize edilebilir, eğitimler merkez odaklı yerel yönetimler tarafından da yapılabilir,
zorbalık ya da okul reddi gibi problem davranışlar sergileyen öğrenciler için Japonya’daki gibi “revir eğitimi”
uygulaması başlatılabilir, okullar yerel gereksinimlerini ve öğrecilerin gelişim aşamalarını baz alarak Çerçeve
programa uygun kendi programını yapabilir, sürekli ve geçici öğretmenlik sertifika uygulamasına geçilebilir,
öğretmenlik mesleğini seçenlerin Japonya’da olduğu gibi ekonomik sıkıntı çekmemeleri için gerekli önlemler
alınabilir, mesleğe yeni başlayanlara mentor öğretmenler atanabilir, öğretmenlerin uygulamalı öğretmenlik
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becerilerini arttırabilmek için Öğretmen Eğitim Enstitüleri kurulabilir, okulöncesi eğitim zorunlu hale
getirilebilir, yüksek performanns sergileyen öğretmenler Bakanlık tarafından gelişime teşvik etmek ve eğitimin
kalitesini arttırmak amacı ile maaş ve terfi ile ödüllendirilebilir, zayıf ve yetersiz öğretmenlerin sistemden
elenmesini sağlayacak yapılanmalara gidilebilir.
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YAŞAM BOYU ÖĞRENMEDE TELEVİZYONUN ROLÜ BAĞLAMINDA BİR GÜNDÜZ
KUŞAĞI PROGRAMI: “GÜLBEN”
“GÜLBEN” AS A DAYTİME TV PROGRAMME IN THE CONTEXT OF THE ROLE OF
TELEVİSİON ON THE LİFELONG EDUCATİON
M. Yüsra ARSLAN1, Zuhal DEMİR2
Özet
Gündüz kuşağı programları şeklinde adlandırılan ve çoğunlukla kadınlara yönelik olarak hazırlanan kadın
programları son yıllarda aile yaşamına etkileri bağlamında sıklıkla tartışılmaktadır. 1990'lı yıllardan itibaren medyanın
dönüşüm geçirmesiyle birlikte yeni televizyon tür ve formatları ortaya çıkmıştır. Başlangıçta kadınlara pratik bilgiler
vermeyi amaçlayan, sonralarıysa çeşitli nedenlerle kadınların yaşadıkları mağduriyetleri konu edinen kadın programları
"kadınların seslerini duyurmayı" ve sorunlarına çözüm bulmayı amaçlamış, ancak toplumsal değişimle birlikte bu tür
programlar daha eğitici, öğretici, yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir içeriğe doğru evrilmiştir. Sağlık, eğitim, din, cinsel
yaşam, evlilik, moda, yemek, kişisel bakım vb gibi çok çeşitli alanlara ilişkin bilgilerin sunulduğu kadın programları, tür,
içerik ve söylem düzleminde “yaygın eğitim” türünde tanımlanabilir. 2013-2014 yayın sezonunda Show TV’de
yayımlanmakta olan Gülben programı da bu tür gündüz kuşağı programlarına güncel bir örnektir.
Bu çalışma, Gülben Ergen’in sunduğu “Gülben” programı üzerinden, gündüz kuşağı programlarının yaşam boyu
öğrenmedeki rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada ilk olarak bu konu üzerine yapılmış araştırmalar üzerinden
kuramsal çerçeve sunulacak, daha sonra kadınların büyük oranda izlemeyi tercih ettikleri “Gülben” programının türsel ve
söylemsel özellikleri içerik analizi yöntemiyle değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, televizyon, içerik analizi, gündüz kuşağı programı, yaşam boyu öğrenme

Abstract
Women's television programmes, which are prepared mostly towards women and also called as daytime
television programmes, have often been discussed in the context of their effects on family life in recent years. New kinds
and formats of television have appeared with the transformation of media since 1990s. The main purpose of women's
television programmes which aimed at giving practical information to women at first and mentioned about the unjust
treatment against women for specific reasons later on has been to “make women heard” and to find solutions to their
problems; however, these types of programmes have evolved towards a more educating, teaching and life qualityincreasing content with the social change. Women's television programmes which present information regarding various
areas such as health, education, religion, sexual life, marriage, fashion, food and personal care can be defined to be in the
type of “common education” on the planes of type, content and discourse. The women's television programme “Gülben”
which has been broadcast on Show TV during the 2013-2014 season is a current example of these types of daytime
television programmes.
This study aims to put forward the role of daytime television programmes on lifelong learning through the
women's television programme “Gülben” which is hosted by Gülben Ergen. Firstly, the theoretical framework of the study
will be presented based on the other research studies on this topic, and then the typical and discursive features of the
programme “Gülben” which is preferred by women to a large extent will be evaluated by the content analysis method.
Keywords: Education, television, content analysis, daytime television programme, lifelong learning

1. GİRİŞ
İnsan varlığını değerli, şerefli ve eşsiz kılan özellik: öğrenebilmesi ve öğrendiklerini değerlendirme
yeteneğine sahip olmasıdır. Öğrenme, eğitim bilimcilerin ve tarih sürecinde çeşitli bilim adamları ve filozofların
farklı açılardan tanımlamaya çalıştıkları özel ve önemli bir kavramdır. Hergenhahn ve Olson öğrenmenin,
yaşantı sonucunda davranışta meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişikliği olduğunu, hastalık,
yorgunluk ya da ilaç etkisiyle meydana gelen davranış değişikliklerinin öğrenme olmadığını ifade etmektedirler.
(Hergenhahn ve Olson, 1997)
Temel olarak “beşikten mezara kadar öğrenme” olarak ifade edilen “yaşam boyu eğitim” kavramı, batı
dünyasında adeta kurtarıcı bir role bürünmüştür. Oluşum temelleri bugünkü okulların ilk yapılandığı döneme
kadar uzatılan ve sanayi devriminin etkisiyle gelişen eğitim sistemlerinin yetersizliğine vurgu yapan hayat boyu
öğrenme, sadece örgün ve yaygın eğitim yoluyla verilen genel ve mesleki eğitim-öğretimi değil, hayatın tüm
alanlarındaki öğrenme faaliyetlerini kapsar.
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Günümüzde teknoloji ve özellikle de iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, yetişkinlerin formal eğitim
sonrasında öğrenmeye devam etmelerine olanak sağlamış ve bunu büyük ölçüde de yaygınlaştırmıştır.
Medyanın verdiği mesajların etkisinin ne olduğunun ne kadar bilincinde olup olmadığı her ne kadar bir tartışma
konusuysa da, yetişkinlerin üzerindeki etkisi yadsınamaz. Dahası, medyadan öğrenme, okuldan daha kolay ve
zevklidir. Eğitim sisteminin parçalara bölerek müfredat gereği sıraladığı bilgiler, medyada, tam olarak olmasa
da, bir bağlam ve bütünlük içinde verilmektedir. Sınav kaygısı ve diğer baskı unsurlarının olmaması, öğrenme
için gerekli ortama katkıda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, medya, izleyiciye ilgi duyulana yönelme olanağı
sağlamaktadır. Oysa eğitim sisteminde daha önceden uzmanların uygun gördükleri seçilip aktarılmaktadır
(Özad, 2011: 87-88).
Yaşam boyu öğrenme, bugüne kadar birey ve toplum hayatında önemli bir yer tutmuştur. Bilgi ve
iletişimin, birey ve toplumu derinden etkilediği bilgi çağında; öğrenme ihtiyacı sürekli olarak artmakta, edinilen
becerilere yenilerinin katılma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan, küreselleşmenin ve bilişim
teknolojilerindeki yeniliklerin bir sonucu olarak uluslararası rekabet şartları sürekli olarak ağırlaşmakta ve
küreselleşme için yeni bir insan merkezli kalkınma modeli ortaya konmaya çalışılmaktadır. Hayat boyu
öğrenme ülkelerin en önemli varlığı olan insan kaynağının niteliğinin yükseltilmesinde, ekonomiye
kazandırılmasında ve istihdam edilebilirlikte önemli bir araç olarak ortaya çıkmaktadır.
Yaşam boyu öğrenmenin bireye ve topluma bakan pek çok faydası vardır. N. -M. Nordstrom, bunları
on maddede toplar: doğal yeteneklerin tam olarak gelişmesine yardım eder; zihinleri açar; meraklı ve aç bir
zihin ortaya çıkarır; erdemimizi artırır; dünyayı daha iyi bir yer haline getirir; değişime uyum sağlamamıza
yardım eder; hayatımızda anlamlı şeyler bulmamızı sağlar; topluma aktif katkıcı olarak müdahil olmamızı
sağlar; yeni arkadaşlar edinmemizi ve değerli ilişkiler kurmamızı sağlar; kendimizi gerçekleştirmemizi ve
hayatın daha da zenginleşmesini sağlar. (Nordstrom: 2008)
Yaşam Boyu Eğitim Aracı Olarak Televizyon
Günümüzün en yaygın kitle iletişim aracı olan televizyon, insanlara bir yandan, hem görsel hem de
işitsel uyaran sunarken, bir yandan da gerçek dünyalardan sanal dünyalara kadar birçok durumu göstermektedir.
Bunların sonucu olarak da dünyaya açılan bir çeşit pencere görevini üstlenerek birçok evde başköşededir.
Televizyonun tüm insanlar, özellikle de çocuklar üzerinde görsel ve işitsel bir materyal olarak pek çok olumsuz
etkileri olduğu tartışılmaktadır. Yaşantımıza giren her yeni şey gibi televizyonun da insanlar üzerindeki etkileri
birçok araştırmaya konu olmuştur. Evrensel bir araç olan televizyonun etkileri de genellikle evrenseldir. Ancak
her toplum ve kültüre göre televizyonun etkileri bazı farklılıklar gösterebilmektedir. Ülkemizde de son yirmi yıl
içerisinde televizyonun maddi açıdan ucuzlaması ve herkesin alabileceği bir fiyata inmesi, özel kanalların
açılması, kablolu yayınların yaygınlaşması televizyonun bireyler üzerindeki etkilerinin arttığını
düşündürmektedir (Atay Ve Öncü, 2014).
Türkiye’de televizyon izleme oranları giderek yükselmektedir. Özellikle de son yıllarda TV
kanallarında bir furya hâlini alan dizilerin katkısıyla Türkiye’nin, televizyon izleme oranları bakımından,
dünyada birinci sıraya yerleştiği görülmektedir. Daha önce günde 3.5 saat ile dünya ikincisi olan Türkiye, dizi
filmlere izleyicilerin rağbet göstermesiyle birlikte 4 saat ortalamayla dünyada ilk sırada olan ABD’yi
yakalamıştır.
Televizyonun fonksiyonlarından birisi olan; izleyiciyi eğitme fonksiyonu, ülkelerin yönetim ve yaşayış
tarzlarına, ülkedeki eğitim anlayışı ve eğitim politikasına, ayrıca televizyon istasyonlarının yönetim biçimlerine
bağlı olarak değişiklikler gösterir. Televizyonla eğitim, değişik ölçütlere göre, farklı şekillerde sınıflandırılabilir.
Bu sınıflamalar açısından, televizyonun haber ve bilgi vermeye yönelik programları, “tamamlayıcı eğitim”
grubunda yer almaktadır. Tv programları arasında, mesleklerle ilgili bilgi ve becerileri aktaran; bireyi belirli
alanlara yöneltmeyi amaçlayan; teknolojik gelişmelere ve gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan duruma uyum
göstermeye yardımcı olan; bireyin ufkunu genişletmeyi amaçlayan, bireyin demokratik yaşayışta yerini almasını
sağlayan, temel bilgileri aktaran ve bireyleri çeşitli konularda aydınlatan programlar, “yaygın eğitim” kapsamına
girmektedirler (Aziz, 1982).
İzleyicide; bilgi, beceri, duygu, düşünüş, kanaat ve tutumlar açısından, var olanı pekiştirmeyi veya
değiştirmeyi, yenilerini kazandırmayı amaçlayan programlara, “eğitim fonksiyonlarını yerine getiren” veya
“eğitici” programlar denilebilir. Bu programlar, çocuk, genç ve yetişkin olmak üzere değişik yaş gruplarında,
farklı cinslere, farklı meslek gruplarına, farklı yerleşim birimlerindeki izleyici kümelerine yönelik olabilir
(Özgen, 1985). Televizyonun genel yayın programları içerisindeki, belirli izleyici kümelerini, belirli amaçlar
doğrultusunda eğitmeyi amaçlayan programların yanı sıra, televizyonun doğrudan doğruya örgün eğitime
yönelik “eğitim programları” da söz konusudur. Bu tür programlar, öğretim programlarıyla uygunluk gösteren,
okul derslerine paralel olarak hazırlanan ve örgün eğitimi destekleyici programlardır.
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Çilenti (1980; 1982; 1984), kitle iletişim araçlarını, E. Dale’in öğrenme modeline dayanarak
değerlendirmekte ve televizyonun göze ve kulağa hitap eden bir araç olarak öğrenmedeki yerini tespit
etmektedir. Bu değerlendirmeye göre, TV, somuttan soyuta doğru giden öğrenmelerde, Dale’in yaşantı
konisinin ortaya yakın üst kısmında yer alan, diğer eğitim araç ve yöntemlerinin kullanılabildiği bir eğitim
aracıdır. Öğrenilenlerin yüzde 83’ü görme, yüzde 11’i işitme yoluyla öğrenilmekte ve işitilenlerin yüzde 20’si,
görülenlerin yüzde 30’u, görülüp işitilenlerin ise yüzde 50’si hatırlanabilmektedir. Diğer kitle iletişim
araçlarının özellikleriyle karşılaştırıldığında, televizyonun eğitim açısından önemli bir yere ve öneme sahip
olduğu, televizyonun bireyin birden fazla duyu organına uyararak algılama, hafızada tutma ve öğrenmede
kolaylık sağladığı ve bireyde öğrenme isteği uyandırdığı görülmektedir (Aziz, 1982).
Ayrıca, yetişkinlerin öğrenmesi ile ilgili literatürde beş temel öğrenme kuramı vardır. Bu kuramlardan
Bandura tarafından geliştirilen sosyal öğrenme kuramı medyadan öğrenmeyi açıkladığı için önemlidir. Sosyal
öğrenme kuramı halihazırda var olan bir öğrenme şeklini gündeme getirir. Anne, baba, öğretmen gibi yakınları
model alarak öğrenme iyi bilinen bir öğrenme şeklidir. Anne, baba, öğretmen gibi bilinen modellere günümüzde
medya birçok yenisini katmıştır. Özellikle de televizyon bir bağlam ve bütünlük içinde özellikle de dizi
filmlerdeki karakterleri karşımıza çıkararak izleyiciye adeta bir model yelpazesi sunmaktadır (Özad, 2011: 91).
Televizyonun eğitim televizyonu ve okul televizyonu olarak kullanılması yönünde, değişik ülkelerde
çeşitli uygulamalar yapılmıştır. Bu uygulamalar, ülkelerin politik, sosyal ve eğitim ile ilgili koşullarına ve
özelliklerine, televizyon sisteminin yönetimine ve olanaklarına bağlı olmaktadır. Türkiye’de ilk defa 1968
yılında yayına başlayan televizyonda, iletişim işlevlerinin yanı sıra yaygın ve tamamlayıcı eğitim anlayışı
doğrultusunda izleyiciyi eğitme fonksiyonunu da yerine getiren programlara yer verildiği görülmektedir. Söz
konusu programlar arasında, yerli yapımlarla beraber, dış kaynaklı programlar da yer almaktadır. Eğitici
yayınların bir kısmı, yetişkinlere hitap eden, genel bilgi veren ve günlük yaşantıda uygulanabilecek becerileri,
etkinlikleri öğreten programlardan oluşmaktadır. Bunlar; yabancı dil yayınları, trafik, çevre ve insan sağlığı,
beslenme, giyim, spor, el sanatları, çocuk bakımı vb. konularla ilgili yayınlar ve köy yaşantısı ile ilgili, köyün
sorunlarına yönelik programlardır. Bu programlar, değişik yıllarda, değişik süre ve oranlarda yayınlanmıştır.
1981-82 yıllarında, “TV Okulu” adıyla yayınlanan bir program dizisi, örgün eğitim sürecine girmemiş olan
yetişkinlere okuma-yazma öğretmek amacıyla yayınlanmıştır (Aziz, 1975; Aziz, 1982; Özgen, 1985).
Medya işlevlerini yerine getirirken ekonomi ve siyasetten bağımsız hareket etmemektedir. Çıkar ilişkisi
zemininde inşa edilen bu sarmal üzerinden kurgulanan gerçeklik bireylere farklı şekillerde sunulmakta, bireyleri
etkilemektedir. Dolayısıyla medyanın sürekli yenilenen yayın içeriğinin ekonomi-siyaset-medya arasındaki
girift ilişkinin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çabalardan ibaret olduğunu vurgulamak gerekmektedir.
Medya sosyal gerçekliğe ilişkin belli bir kesit sunarken her zaman doğrular üzerinden hareket etmemekte, çoğu
zaman ekonomik çıkarları doğrultusunda daha fazla kar elde etmek için reklamcılık ya da pazarlama
stratejilerine uygun formatta gerçekliğin kurgusal biçimini abartılı şekilde sunmaktadır. Günümüzde medyanın
en çok kullandığı strateji budur Medya yine bu yolla, kahramanlar, temsiller ve kişilik tipleri yaratmaktadır.
Bireyler bu kişilik tipleri ve temsiller üzerinden kendilerini tanımlamakta ve var etmektedir fakat bu surecin
farkında olmamaktadırlar. Bu noktada medyanın etkileme ve etkilenme düzeyinin en yüksek olduğu görsel araç
televizyondur. Televizyonun değişimde rol oynamasında ona duyulan güvenin boyutları önemlidir. Ancak bu
seçkinliğin estetik ve sembolik çerçevesinin kesin sınırları dahilinde gerçeklemektedir. Televizyonun etkileme
gücünün hissedildiği diğer bir alan farklı sosyo-ekonomik çevrelere, düşünce biçimlerine, yaşam tarzlarına,
demografik özelliklere, eğitim düzeyine, yeteneklere sahip bireylerin, buradan yansıtılan gerçekliğe farklılaşan
oranlarda maruz kalmalarına ve bu dünyadan beslenmelerine neden olmaktadır. Dolayısıyla, bireyin sosyal
yaşama dair bilgi edinmesinde, sosyal kişiliğinin oluşmasında, sosyal statü elde etmesinde, sosyal gruplara
katılmasında, sosyal rolünü benimsemesinde, sosyal grup, kurum ve kültürün oluşması surecinde on plana çıkan
televizyondur (Esslin, 1991; Cereci, 1996).
Bir Gündüz Kuşağı Programı: Gülben
Gündüz kuşağı, televizyon sektörü için önemli ve geniş bir vakit aralığını kapsıyor. Resmi bir sınırlama
olmasa da 10.00-18.00 arasındaki yayınlara gündüz kuşağı deniyor. Gündüz kuşağı programlarının dev izleyici
kadrosu çalışmayan kadınlar, emekliler ve çocuklar. Anketler, Türkiye’de günde ortalama 4-5 saat televizyon
izlendiğini söylüyor. Prime time diye tanımlanan akşam saatleri haricinde yayımlanan diziler, filmler, reality
şovlar ve maçlar haricinde kalan diğer vakitlerde ise ekranlar dolgu malzemesi niteliğindeki programlara emanet
edilmektedir. Gündüz kuşağı programları, toplumsal hafıza adına çok önemli bir rol oynuyor.
Genelde televizyonun, özelde ise gündüz kuşağı/kadın programlarının toplum üzerindeki etkisi çok
büyüktür. Bu tür programlar, sadece geleneksel ya da yerleşik değerlerin pekiştirilmesine değil aynı zamanda
geleneksel olan değerlerin değiştirilmesine, yeni davranış kalıplarının benimsetilmesine, yeni yaşam tarzlarının
sergilenerek bireyler tarafından talep edilebilirliğini arttırmak amacıyla da araçsal bir işleve sahiptir. Daha önce
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yapılan çalışmalar, kızların giyim, yemek adabı, davranış vb gibi konular üzerinde değiştirici bir etkisi olduğunu
ortaya koymaktadır.
Gündüz kuşağı programları, kitleler üzerinde moda, magazin, sağlık, spor, psikoloji ve nispeten haber
içeriğiyle psikolojik ve somut faydalara sebep olmaktadır. Televizyon özellikle (çalışmayan) kadınlar için
önemli bir zaman geçirme aracıdır. Programın yayınladığı saatler itibariyle ağırlıklı olarak ev kadınlarına
ulaşılmakta; bu programlarda ev kadınlığı, aile yaşamı küçümsenmemekle birlikte çalışan kadın kavramı
onaylanmakta, model gösterilmektedir. Bu programlar kadının düşünce, duygu ve bakış açısını değiştiren, yeni
yaşam biçimlerini empoze eden bir araç haline geldiği gözlemlenmektedir (Kurt, 2001; Karahan, 2000).
Dolayısıyla televizyon izlemede temel hedef eğlence olmakla birlikte, bu programlardan kadınların kişisel
gelişimleri ve sosyal farkındalığını arttırmak amacıyla yararlanma biçimlerinin oldukça etkili olabileceği de
dikkate değerdir.
Programların çeşitliliği bakımından epey geniş bir yelpaze çıkıyor karşımıza. Reality şovlardan tutun
da evlilik programlarına, televizyonu adeta bir mahkemeye çeviren “suçlu kim?” yapımlarından yemek
programlarına kadar birçok izlenceyle karşılaşmak mümkün. Özellikle reality şovlar ve suçluyu aramaya
yönelik programlarda sıradan insanların hayatları en ince ayrıntısına kadar ekranlardan evlerimize konuk oluyor.
Gayri meşru ilişkiler, cinayetler ve aile içinde yaşanan sorunların bini bir para. Bu tür içerikler, artık farkındalık
oluşturmaktan ziyade, gittikçe normalleşiyor ve sadece bir şov unsuru haline geliyor.
Kadın programları ortalama izleyici için sosyalleşme, “başkalarının” yaşamları ile özdeşleşme ve kendini
“diğerlerinden” ayırma aracıdır. Maddi nedenler başta olmak üzere, zaman geçirme aktiviteleri açısından sınırlı
olanakları, onları bu programların izleyicisi ve katılımcıları yapmaktadır. İzleyiciler kadın programlarını, ana
akım medyanın sunduğu olanaklar dahilinde eleştirmekte, sevmedikleri birçok unsur barındıran bu programları
“yapacakları daha iyi bir şey olmadığı için” izlemektedirler. Programlara katılan kadınlar da hayatlarının sıkıcı
rutininin dışına çıkmak ve eğlenmek için program program gezmektedirler. Eğlenmekle kalmayıp, hayranı
oldukları “yıldız” sunucu ile aynı “cemaat”e ait olmaktan keyif duymakta, fikirlerine değer verildiğini
hissetmekte ve uzmanlarla yayın haricinde de konuşma olanağı bularak bilgilenmektedirler (Türkoğlu, 80)
Gündüz kuşağı programları şeklinde adlandırılan ve çoğunlukla kadınlara yönelik olarak hazırlanan
kadın programları son yıllarda bireysel yaşama ve aile yaşamına etkileri bağlamında sıklıkla tartışılmaktadır.
Yabancı ülkelerde daha erken bir süreçte yayınlanmaya başlayan benzer tür ve içerikteki bu tarz programlar
Türkiye’de –içerik sürekli değişiklik arz etmekle beraber- özellikle 1990’lardan bu yana var olagelmiştir.
2000’li yılların ilk yarısında bu türdeki programlar zenginleşmeye başlamış, ikinci yarısında ise yaşam kalitesini
artırmaya yönelik içerikler üretilmeye başlanmıştır. 2009 yılında yayın hayatına başlayan Doktorum programı
buna iyi bir örnektir. İzleyiciler eğlenceyle bilgiyi aynı anda çeşni olarak görebilmiş, yaşam kalitelerini artıran
önemli pratik bilgiler elde etmeye başlamışlardır. Sağlık, eğitim, cinsel yaşam, evlilik, moda, yemek, kişisel
bakım vb gibi çok çeşitli alanlara ilişkin bilgilerin sunulduğu kadın programları, tür, içerik ve söylem
düzleminde diğer programlardan farklılık göstermektedir. Bu çalışma örnek bir kadın programı olan “Gülben”
üzerinden, kadın programlarının yaşam boyu eğitim yönünden işlevselliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Gülben programını sunan Gülben Ergen, genel itibariyle presentabl, renkli, samimi ve kendisini yapım
ekibine teslim etmiş bir sunucu. Diğer gündüz kuşağı programcılarına göre nispeten daha çok okuyup araştıran,
ülke meselelerine farkındalığı olan, özellikle de anne olmasının etkisiyle sosyal sorumluluk projelerine duyarlı
bir tv yüzü olarak beliriyor. Gülben programı da diğer gündüz kuşağı programlarına göre –popüler kültürü
temsil etmek ve reyting kaygısını gözetmek kaydıyla- nispeten daha ilkeli ve kamu yararı gözeten bir program
olması yönüyle biraz daha farklı bir yerde duruyor. Programın sunucusu, izleyiciyle özdeşleşmiş, pek çok
kadına model olmuş, popüler bir isim. Programda her ne kadar spordan sağlığa, dinden eğitime, sosyal
sorumluluk projelerinden yaşama dair ipuçlarına geniş bir konu yelpazesi olsa da genel itibariyle giyimiyle,
danslarıyla, bazı söylemleriyle, kendisinin de rol aldığı bazı kurgusal ufak çekimleriyle reyting savaşında kendi
tarafını ve tarzını ortaya koyuyor.
Medya ürünlerini tüketmede üreticilere olduğu kadar tüketicilere de büyük görev düşmektedir.
Özellikle son yıllarda literatüre giren ve Avrupa’da uzun zamandır tartışılagelen medya okuryazarlığı sayesinde,
izleyici odaklı, bilinçli, süzgeçten geçirebilen bir tv tüketimi mümkün hale gelmiştir. Bugüne kadar yapılan
çalışmaların birçoğu kitle iletişim araçlarının, bilhassa da televizyonun zararları üzerine tezler öne sürmüşlerdir.
Ancak televizyon her ne kadar yeni iletişim teknolojileri ortaya çıkmış olsa da halen toplumun genelinin iletişim
araçlarının başında gelmektedir. Herhangi bir aracın zararlarından kaçınmak için onu tümüyle kötülemek ya da
hayatın içinden çıkarmak tercih edilebilecek en kolay yoldur. Ancak faydaları ve zararları üzerine düşünmek,
bilinçlenmek, hem yetişkin düzeyinde hem çocuklar düzeyinde medya okuryazarlığı yapabilmek, tv
programlarını süzgeçten geçirebilmek, daha iyi programların yapılabilmesi için yetkili otoritelere talepleri
iletmek çok daha anlamlı olacaktır.
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Bu araştırma kapsamında incelediğimiz program, hafta içi her gün 12.30-15.00 saatleri arasında
yayımlanmış.
2. YÖNTEM
Bu çalışmada, kendi türündeki diğer programlara göre izlenme oranı yüksek olan bir gündüz kuşağı
programı olan Gülben’in Nisan 2014 ve Mayıs 2014 tarihlerinde yayımlanmış olan on beşer günlük programları
incelenmiştir. Programlar içerik analizi yöntemiyle izlenmiş, bir günlük program içerisinde geçen konu, konuk,
süre, tür gibi konularda tespitler yapılıp televizyon programının yaşam boyu eğitime yönelik eğilimi
araştırılmıştır.
Gülben programı, adını Türkiye’nin en medyatik kadınlarından biri olan sanatçı Gülben Ergen’den
almaktadır. Gülben Ergen, Türk pop müzik sanatçısı, oyuncu ve eski mankendir. Programın yapımcılığı
profesyonel bir firma tarafından yapılıyor. 1990’lı yıllardan bu yana televizyon ekranlarının ilgi gören
simalarından biri olan Gülben Ergen’in sunduğu programların içerikleri dahi Türkiye’nin televizyon tarihiyle
ilgili önemli ipuçları vermektedir. Örneğin 1998-2001 yılları arasında sunduğu Gülbence ve Gülben’le Sürpriz
programlarının içerikleri çok daha magazinel ve show içeriklidir. Ancak 2010-2012 yılları arasında TRT 1’de
sunduğu Gülben programı çok daha nitelikli, kamu yararını gözetmede daha bilinçli, reyting kaygısı olmadan
programın görseli ve içeriği çok daha ‘normal’ ve anlamlıydı. Ancak Show Tv’ye yani kar amacı güden, ayakta
kalmak için reyting kaygısı taşıyan, merkez medyadan bir televizyon istasyonuna geçtikten sonra program çok
daha popüler bir çizgiye geçti çok büyük farklılıklar arz etmese de konukları ve konularıyla daha şova dönük bir
program haline geldi.

3. BULGULAR
Bu araştırma kapsamında incelediğimiz, iki farklı aydan ve ardarda yayımlanmış toplam otuz günlük
Gülben programında genel itibariyle yaşama, insana ve özellikle kadına dair her türlü konunun, alanında uzman
isimleri konuk edilmiş. Stüdyo ortamında, canlı olarak yayımlanan programda ana konu ve konuğun haricinde
bazı insan hikayeleri de ekrana taşınmış. Özellikle sağlık problemlerinden dolayı mücadele veren çocukları
ekrana taşıyan Gülben, bu çocukların tedavi masraflarıyla ilgili izleyicilerden destek talep ediyor. Program
sunucusunun da özellikle vurguladığı gibi, kadınları yakından ilgilendiren aşk ve ilişkiler, sağlık, diyet, güzellik,
moda, dekorasyon, kişisel gelişim, din gibi konuların yanı sıra; kadınların daha “iyi ve kaliteli” yaşamalarını
sağlayacak bilgileri konuklarıyla tartışıyor.
Program hafta içi her gün 12.30-14.00 saatleri arasında yayımlanmış. Programda Nisan ayı içerisinde 2
psikolojik danışman, 10 sanatçı (Asya, Ceyhun Yılmaz, Hüseyin Kağıt ve Özkan Özcan, Seher Dilovan, Yavuz
Seçkin, Ceylan, Baha, İntizar, Ramazan Küçük ve Tarık Mengüç), 2 modacı (Emel Acar ve Tanju Babacan), 2
mutasavvıf/ilahiyatçı yazar (Cemalnur Sargut ve Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan), 3 doktor (Fitoterapi Uzmanı
Dr. Elif Güveloğlu, Psikiyatr Prof. Dr. Yankı Yazgan, Prof. Dr. Yücel Karaman) 1 astrolog (Demet Baltacı), 1
yemek yazarı ve şef (Elif Korkmazel) konuk almış. Sanatçıların çoğu popüler kültüre ait olmakla birlikte, yazar,
doktor ve psikolojik danışmanlar kendi alanlarında titrlerini ispat etmiş unvan sahibi isimler.
Haziran ayında yayımlanan on beş günlük program içerisinde Gülben Ergen, 19 sanatçı (Eflatun, Defne
Samyeli, Levent Dörter, Metin Arolat, Orhan Hakalmaz, Ertuğrul Erkişi, Sevcan Orhan, Alişan, İrem Derici,
Yeşim Ceren Bozoğlu, Işın Karaca, Nalan, Sümer Ezgü, Aşkar ve Gabriele Sponza, Gülay, Ender Balkır,
2 yazar ( 1 diyetisyen (Şeyda Coşkun ve Yasemin Bradley), 1 psikolojik danışman (Mehmet Coşkundeniz), 2
doktor (Op.Dr. Serdar Eren, Op. Dr. Burak Türkyılmaz ) verdi. Bu isimlerin yanı sıra Nisan ayında
incelediğimiz programlarda olduğu gibi, insan hikayelerine yer verdi. Yardıma muıhtaç insanlara el uzatarak
onlar için yardım çağrısında bulunuyor.
Programın başlangıcından bitişine kadar stüdyoda bulunan ana konu ve konuğun haricinde her programın
yaklaşık 15 dakikalık bölümü sosyal yardımlaşmaya ayrılmış. Ayrıca programın yaklaşık 15 dakikalık
bölümünde seyircilerle telefon bağlantısı kurup uzman konuklarla iletişim kurmaları sağlanıyor. Programın
sunum dili ve içeriği izleyicinin beklentilerine ve programın yayımlandığı kanalın yayın politikasına uygun bir
şekilde popüler bir yayıncılık sunuyor. Sunucu ile konuklar arasında gerçekleşen sohbetlerde, sanatçı konukların
canlı performansları, modacıların mini defileleri, aşçıların canlı yemek tarifleriyle dinamik bir çizgi yakalanmış.
Programda en çok vurgulanan kavramlardan bazıları üretmek, ruhen ve bedenen sağlıklı yaşamak, her türlü
kişisel gelişim ve yardımlaşmadır.
Nisan ayı içerisindeki on beş günlük bölümlerde nöroblastom kanseri 6 yaşındaki Deniz Gülmez ve yine
aynı hastalığa sahip 2.5 yaşındaki Tuana Şenel ve kalp hastası 21 aylık Muhammet Eren Dönmez’in
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hikayelerine yer veriliyor. Bazı bölümlerde ailesiyle birlikte stüdyoda konuk edilen bu çocukların hikayelerine
hemen her bölümde de kısa görüntülerle yer veriliyor ve gönüllülerden destek talebinde bulunuluyor. Nisan ayı
içinde incelediğimiz bu bölümlerde en çok öne çıkan ve programdan sonra medyada da geniş yer bulan hikaye
ise 6 yaşındaki Deniz Gülmez’in yaşam mücadelesi oldu. Modacı Emel Acar’ın konuk olduğu programda
ekonomik yetersizlik nedeniyle tedavisi yaptırılamayan 6 yaşındaki Deniz Gülmez’in 500 bin Euro tutarındaki
masrafını programda konuk olan Emel Acar’ın üstlenmesi oldu. Duygusal anlar yaşanan stüdyoda sosyal
yardımlaşmanın önemine dair de vurgular yapıldı.
4. TARTIŞMA
Gülben programı, Amerika’da ‘info-tainment’ şeklinde ifade edilen eğlendirirken bilgi vermeyi hedefleyen
bir program türü olarak kabul edilebilir. Bu tip programlar, izleyicinin ne istediğini bilen, fast food mantığıyla
hazırlanmış, hazmedilmesi kolay bilgiler sunmaktadır.
Medya eleştirisi içeren akademik çalışmaların büyük bir çoğunluğunun kanaati televizyonun, doğal yapısı
itibariyle eğitici nitelikten uzak bir araç olduğu, bir diğer görüş ise televizyonun uygun koşullarda eğitim amaçlı
yardımcı bir unsur olarak kullanılabileceği yönündedir.
Televizyonun yaşam boyu eğitimde bir araç olarak kullanılıp kullanılmayacağı sorusunun başlangıcında
televizyonun ve televizyon haricindeki çevrelerin eğitimden ne anladığı, onu nasıl tanımladığı konusu önem
taşımaktadır. Eğitim en genel tanımıyla, toplumun değer yargıları ile bilgi ve beceri birikiminin yeni kuşaklara
aktarılması, bu amaçlarla okullarda ve benzer kurumlarda sürdürülen öğretim ve yetiştirme etkinlikleridir.
Durkheim ise eğitimi, daha yaşlı kuşakların, henüz toplumsal yaşantıya hazır hale gelmemiş, kuşaklar
üzerindeki faaliyeti olarak tanımlar. (Cereci, 1997)
5. SONUÇ
Kadın programlarına yönelik çoğu eleştirilerde genel itibariyle bir popüler kültür eleştirisinin hakim
olduğunu vurgulamak gerekir. Bu gibi medya okumalarında kadın programlarının, kadına özgü sorunlar
üzerinden yerleşik güç ilişkilerinin sürekliliğinin sağlandığı, kültür endüstrisinin ortaya çıkardığı, herhangi bir
eğitici rolü bulunmayan, niteliksiz ürünler olduğu ifade edilmektedir. Fakat, bu gibi televizyon programlarına
ilişkin tartışılan sorunlara yönelik yerinde eleştirilerin yanı sıra, sistematik çözüm yollarının geliştirilebilmesi
gerektiği bir gerçektir. Her ne kadar birbirine karşıt iki görüş çerçevesinde değerlendirilse de bu programlar
günümüz sosyo-ekonomik ve kültürel değişimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmakta, çok sayıda izleyici
kitlesine ulaşmakta, gündelik yaşamda tartışılmakta, bu şekilde kamuoyu gündemini oluşturmaktadır. Bu
gündemi belirleyen ise serbest piyasa ekonomisi koşullarında yüksek karlılık güdüsüyle hareket eden medyadır.
Medyanın kâr elde etmesi ise hedef kitle oranını arttırmasıyla mümkündür. Medyanın yayın içeriğini sürekli
değiştirmesi, çeşitlendirmesi bu amacın sonucudur. Günümüz ekonomik ve siyasal sistemin sürekliliğinin
sağlanmasında medya araçsal işlev konumundadır. Tüketimin arttırılması, daha fazla tüketen, bağımlı, eleştirel
düşünmeyen birey tipolojisinin oluşturulması için, medya popüler kültür ürünlerini kullanmakta, reklam ve
pazarlama stratejileriyle bireylere sunmakta, bu şekilde onları biçimlendirmektedir. Medya, dönüştürücü işlevini
diğer kitle iletişim araçlarıyla karşılaştırıldığı en etkili şekilde televizyon aracılığıyla gerçekleştirmektedir.
Televizyondaki yayın akışının nasıl olacağı, ne tür programlara yer verileceği, ne kadar süre yayınlanacağı
gibi konular medyanın stratejik amaçlarıyla belirlenmektedir. Medya bu işlevi yerine getirirken toplumu
oluşturan sosyal, kültürel, siyasal dinamikleri ve bireylerin özelliklerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini de dikkate
almaktadır. Bu bağlamda, televizyonda yayınlanan diğer programlardan farklı özellikler gösteren ve farklı bir
izleyici kitlesine sahip olan kadın programlarını, esasen büyük bir fotoğrafın belli bir parçasını oluşturduğunu
söylemek mümkündür.
Gündüz kuşağı programları içerisinde yer alan, diğer bir tanımla “kadın programı” olan Gülben de ülkemiz
konjonktüründeki medya gerçeğine uygun bir program örneğidir. Reyting kaygısı taşıyan, arz-talep dengesinde
talebe göre içerik üreten, kültür endüstrisinin tipik bir örneğidir. Ancak bununla birlikte Türkiye’deki medya
tarihi göz önüne alındığında, sadece reyting kaygısıyla hazırlanmış, yaşam kalitesini artırmaya yönelik
hedeflerin olmadığı, ağırlıklı olarak “magazinel ve eğlencelik” içerikte hazırlanan programların yerine gün
geçtikçe kamu yararını da gözeten, derinliği olmayan, pratik ve kolay hazmedilebilecek hap bilgilerle kadınların
yaşam kalitelerini yükseltmek amaçlanmaktadır. Aslında bu içerik de yine talebin/izleyicinin ihtiyaçları
doğrultusunda evrim geçirmektedir. Zira son on beş-yirmi yıl içerisinde internetin doğuşuyla birlikte bilgiye
ulaşmak eskisinden çok daha kolay hale gelmiş, kadınlar çeşitli lifestyle sitelerinden, bloglardan, dijital
yayınlardan sağlık, spor, din, eğitim, eğlence gibi alanlara dair ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bilginin
petrolden daha değerli hale geldiği bu yıllarda televizyonun da temel bazı konularda uzman isimleri ekrana
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taşıması, yaşam kalitesini artırmaya, kamu yararını gözetmeye yönelik yayınlar hazırlaması bir ihtiyaç halini
almıştır. Bu süreçte de yine günümüz medya ekonomisinin gerçekleri göz ardı edilmeden ve Internet çağına da
ayak uydurarak programlar hazırlanıp sunulmaktadır.
Gülben programı da bu çerçeveye uyan, doğru bir örnektir. Farklı programlarda yayımlanan benzer
programlara göre nispeten daha nitelikli bir içerik sunan program, yaşam boyu eğitimin televizyon
programlarıyla dozu düşük olmakla birlikte verilebileceğinin bir göstergesidir. Çeşitli kurslar/seminerler,
kitaplar, kültürel seyahatler, sinema ve tiyatro gibi yaşam boyu eğitimin pek çok yöntemi ve aracı vardır.
Televizyon bu araçların belki en etkilisi ama aynı zamanda içeriği en zayıf olanıdır. Ancak televizyonun toplum
üzerindeki büyük etkisi, ülkemizin bir gerçeğidir. Televizyon izleyicisinin sayısı ülkemizde azımsanmayacak
kadar büyüktür. Bu nedenle ülkemizin gerçeklerine yabancı kalmadan, televizyonun etkisi ve gücünü de kabul
ederek, genelde tüm televizyon programlarının özelde ise kadın programlarının daha zengin, daha nitelikli,
mümkün olduğunca akademik bir formata dönüştürülebileceği üzerinde durulmalıdır. Bir yandan yaşam boyu
eğitim seviyesinin çıtasını yükseltmek adına medya üreticilerine, denetleyici ve düzenleyici kurumlara
akademik ve etik açıdan destek sunarken, diğer yandan tüketicilere de farklı kanallarla medya okuryazarlığı
eğitimi vererek bireysel filtrelerini oluşturmaları noktasında bilinç oluşturulmalıdır.
Televizyonun eğitici olup olmaması, üreticilerin kendi tercihi ve tavrıyla ilgili olduğu kadar izleyicinin de
izleme biçimi ve alışkanlıklarıyla da ilgilidir. Televizyonlarını sürekli açık tutan izleyiciler programlara,
televizyonlarını belirli programlar için açan, bittiğinde kapayan izleyicilerden daha az ilgi göstermektedirler.
Böylece, ancak televizyonu bilinçli olarak kullanan, izleyicilerin televizyon aracılığıyla eğitilme şansı
olmaktadır. Bununla birlikte, en önemli nokta, izleyicinin bilgisinin çokluğu oranında, televizyonun
bilgilendiriciliğinin azalmasıdır.
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NECATİ CUMALI’DA RUMELİ COĞRAFYASI
ROUMELIAN GEOGRAPHY STATED IN NECATİ CUMALI
Esat Can-Salih Okumuş1
Özet
Necati Cumalı, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının tanınmış sanatkârlarından biridir. O, on üç şiir kitabı, dokuz
hikâye kitabı, altı roman, yirmi üç tiyatro eseri, denemeleri vb. ile haklı bir şöhretin sahibi olmuştur. Köken olarak bir Rumelili,
bir Makedonyalıdır. 1921 yılında bugün Yunanistan’ın kuzeyinde bulunan Florina’da doğmuş, üç yaşında iken ailesiyle birlikte
Türkiye’ye, İzmir-Urla’ya göç etmiştir.
Yazar, Makedonya 1900 adlı hikâye kitabı ile Viran Dağlar romanında, kısmen de başka hikâye ve şiirlerinde doğduğu
toprakları ve oralarda yaşayan halkları annesinin ve babasının hatıralarına dayanarak anlatır.
Necati Cumalı, söz konusu hikâyelerinde olduğu gibi, büyük dayısının oğlu Zülfikar Bey’in destanî hayatını anlatırken
de Rumeli coğrafyasının kasabaları, köyleri, dağları, ovaları, ırmaklarını, onların yanı sıra bu mekânlardaki türlü bitki ve hayvanı
tanıtır, tasvir eder. Yazar, bu dış mekân varlıklarını o toprakların münbitlik ve zenginliği ile o coğrafyanın güzellik ve ihtişamını
gösteren unsurlar halinde roman boyunca işlemiş ve bunlar vasıtasıyla eserlerinin yoğunluğuna ayrı bir katkı yapmıştır.
Çalışmamızda roman coğrafyasını oluşturan söz konusu mekân unsurları ile, yine o mekânların birer parçası
addettiğimiz, yer yer de özel bir dikkatle ve adeta birer roman kahramanı gibi anlatıldığını gördüğümüz bazı hayvanları konu
etmek istiyoruz.
Anahtar sözcükler: Necati Cumalı, Viran Dağlar, Makedonya, Zülfikar Bey, Florina, Goriçka.
Abstract
Necati Cumalı is one of the well-known authors in the Republic period of Turkish Literature. He deserves that grand
fame with his thirteen poetry books, nine story books, six novels, twenty three plays, essays etc. Also has a Roumelian origin and
he is from Macedonia. He was born in 1921 in Florina which is existing in the boundaries of Greece today. His family migrated to
Turkey when he was 3 years old.
Tha author has told about his birtplace and around of it and people who live there through of the memories of his parents
in the story book “Makedonya 1900” and the novel named “Viran Dağlar”, also partly other stories and poems, are written by him.
Necati Cumalı narrates and introduces towns, villages, mountains, rivers, plains of Roumelia and also describes variety
of plants and animals of this geography while he is explaining the fabulous and heroic life of his cousin Mister Zülfikar. The
author discourses elements of these places while itemizing facts which show the fertility and richness of this geography thus
provides these to put more addition to the intense of novels.
In this article, we are analyzing the elements of the place that form novel geography and especially animals which are
told like a character of a novel with some extra attention on them at this issued novel.
Keywords: Necati Cumalı, Viran Dağlar, Makedonya, Zülfikar Bey, Florina, Goricka.

I. GİRİŞ
Necati Cumalı’nın Rumeli’yi anlattığı en önemli eserleri, Makedonya 1900 ile Viran Dağlar'dır. Yazar,
Makedonya 19002 adlı kitabında gündelik sosyal hayatı, aşkları, sıkıntıları, ıstıraplarıyla güney Makedonya’dan
tarihî kesitler sunar. Balkan Harbi öncesinden Birinci Dünya Harbi sonuna kadar yaklaşık dört yıllık bir süreyi
kapsayan, olay ağırlıklı Viran Dağlar3 romanında ise Balkanların son beyi Zülfikar Bey’in, sadece yirmi yedi yıl
süren efsanevî hayatını lirik bir üslûpla anlatır.
Makedonya 1900, yazarın on bir hikâyeden oluşan kitabıdır. Sanatçı bu eserinde doğduğu evi, babasının
hatıraları üzerinden büyük babasını, dayısını, Dilâ Hanım hikâyesiyle dayısının aşkını, Zole Kaptanın Ölümü’nde bir
Bulgar çete reisinin, çevresine yaptığı türlü zulümden sonra Sadettin adlı bir Türk genci tarafından öldürülüşünü,
Kurt Kanı’ında aynı gencin başka kahramanlıkları ve aşkını, Arif Kaptan ile Oğlu’nda ölüm cezasına çarptırılan Türk
baba-oğulun başlarından geçenleri, Mavi Tencere’de yazarın doğum yeri Florina’da farklı milletlerden insanların
komşuluk ilişkilerini, Uçak’ta Müslüman halkın yeni teknoloji karşısındaki şaşkınlık ve hayretini, Korku’da
1

Yrd. Doç. Dr. TÜ. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, esatcan@trakya.edu.tr; Asistant Professor Dr. Salih Okumuş, Department of Turkish
Language and Literature, Faculty of Philology, University of Prishtina, salihokumus@gmail.com.

2 Makedonya 1900, Cumhuriyet Kitapları, 16.b. , İstanbul 2011, 197s. Alıntılar bu baskıdan yapılmıştır.
3Viran Dağlar, Cumhuriyet Kitapları, 8. b., İstanbul 2003, 479 s. Alıntılar bu baskıdan yapılmıştır.
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hikâyenin Türk kişileriyle Rum dostları ve Yunan askerleri arasındaki insanî münasebetleri, Bazen Bir Savcı’da bir
Rum savcının Türkleri katliamdan kurtarmasını anlatır.
Viran Dağlar romanında anlatılan Zülfikar, son Goriçka beyi Rıza Beyin dördü kız beş çocuğundan biridir.
Rıza Bey’in ecdadı on beşinci yüzyıldan beri Goriçka’da yaşamakta ve Goriçka beyleri diye bilinmektedirler. Rıza
Bey, oğlu Zülfikar’ın özel hocalar tutarak başlattığı eğitimini Selânik rüştiyesi ile sürdürür. Zülfikar’ın, ata binmek
ve silâh kullanmaktan yabancı dil, siyaset ve genel kültüre kadar her bakımdan bilinçli ve kudretli bir genç olarak
yetişmesi sağlanır. Cemile adlı genç kız, onun çocukluğundan itibaren yegâne aşkı olur. Zülfikar, halasının oğlu
Mustafa ile de kardeş gibi geçinir ve birçok gençlik macerasını birlikte yaşarlar. Selânik ve Manastır, onların hayatı
ve toplumu tanıdıkları yerler olur.
Yirmi yıldan beri terörün yaygın olduğu Makedonya’da4 Zülfikar’ın ailesi, onu maceralı hayatından
uzaklaştırmak için Emine isimli bir kızla evlendirir. Zülfikar, zaman içinde mizacı, ahlâkı, cesareti ve yaptığı iyilikler
sebebiyle herkes ve her millet tarafından sevilen biri, giderek Makedonya’nın Zülfikar Bey’i olur. 1912 yılında
Balkan Savaşı çıkar. Zülfikar Bey yaralanıp cepheyi terk etmek zorunda kalır. Savaştan sonra Aşağı (Güney)
Makedonya Yunanlılar'ın eline geçer. Ardından Birinci Dünya Savaşı patlak verir. Makedonya’yı Fransızlar işgal
ederler. Fransız polisi, İstanbul’a bağlı ve gizli bir haber alma örgütünde görev aldığı için Zülfikar Bey’in peşine
düşer. Zülfikar yakalanır fakat çok geçmeden Fransızların elinden kaçmayı başarır. Fransız polisi ve askerlerinin dağbayır aradıkları halde bir türlü tekrar ele geçiremedikleri Zülfikar Bey’i, çiftliklerinin arabacısı İsmail, bir zamanlar
onun pek çok iyiliğini gördüğünü umursamadan ve kendi evinde misafir ettiği bir gece yarısında derin uykusunda
iken öldürür. Bütün Makedonya halkının sevgilisi Zülfikar Bey, bundan sonra o topraklarda hüzünlü bir efsane olarak
anılacaktır.
II. NECATİ CUMALI’NIN ESERLERİNDE RUMELİ COĞRAFYASI
Necati Cumalı, incelememize konu iki eserinde coğrafî mekân olarak Florina merkez olmak üzere güney
Makedonya’yı alır. Bu gün ağırlıkla Yunanistan’ın kuzeyinde kalan bu bölge, geri dönüşlerle birlikte Makedonya’da
Üsküp’e ve Arnavutluk’ta Elbasan’a kadar genişler.
II. 1. Mekânlar:
“Genellikle, bir romanı yapan üç unsur, olay örgüsü (vak’a), kişi yaratma (characterization), yerleşim(dir)
(mekân: setting). ( …) Bu unsurlardan her birinin bir diğerini tayin ettiğini anlamak için fazla bir dikkat gerekmez.” 5
Cumalı’nın incelememize konu kitapları, olay ağırlıklı eserlerdir. Olay merkezli eserlerde mekân bir psikolojinin
arkasından verilmediği, üzerinde derinleşilmediği için yer tanıtımları, daha basit tasvirler olarak addedilir ve
mekânlar, “coğrafî nitelikte bir güzergâh” gibi kabul edilirler. Anlatımın veya olayın akışındaki hızın, mekânın veya
karakterlerin görülmesine pek imkân tanımadığı düşünülür.6 Bununla beraber Necati Cumalı’nın, söz konusu
eserlerinde yalnızca tasvir yapmak için tasvir yaptığını söylemek de mümkün değildir. Her ne kadar başkahraman
Zülfikar Bey’in uzun süreli kaçışı esnasında geçtiği çok sayıda dış mekân, gerçekten fazla derinleştirilmeden
yazılmış “coğrafî nitelikte birer güzergâh” ise de bu tasvirlerin en azından bir kısmı, insan-tabiat ilişkisine uyar.
Esasen “Tabiat şartlarına bağlı olarak yerleşim merkezlerini belirleyen, ekonomik hayatı yönlendiren, tarihî
gelişmelerde önemli bir rol oynayan coğrafya, o bölgede yaşayan insanların fizyolojileri ve psikolojileri üzerinde de
etkilidir. Doğal ortamın bileşenleri arasında yer elen iklim şartları ile insan arasındaki ilişki, bölge insanının yaşamını
etkilediği gibi duyuş tarzında da bazı özel yapılanmalara neden olmaktadır.”7
Fakat onun mekân tasvirleri ile yapmak istediği asıl tesir, okuyucuda coğrafî anlamda genişlik, büyüklük,
çokluk ve zenginlik duygusu uyandırmaktır. Sayılan bu özellikler, yazara göre, aynı zamanda anlattığı toplumun,
imparatorluğun Rumeli coğrafyasındaki halklar kompozisyonunun genel özellikleridir. Makedonya 1900’de ve Viran
Dağlar’da sahifeler boyu tekrar tekrar vurgulanan çok ırklı, çok dilli, çok dinli, kısaca çok sesli fakat daima, insan
olma ortak paydasında birleşmiş veya birleşmesi öngörülmüş bir toplum olgusu; mekân, özellikle dış mekân
tasvirlerindeki genişlik, zenginlik ve çeşitlilikle paralel gider.

4Viran Dağlar ve Makedonya 1900’de ve onlara bağlı olarak bizim yazımız boyunca söz konusu ettiğimiz Makedonya, eserin
olay zamanında Osmanlı devletinin Rumeli’deki (bugünkü Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk ve Bulgaristan’ın) bir kısım
topraklarından oluşan “coğrafî bir alan”dır.
5Wellek, René –Warren Austın, Edebiyat Teorisi, Çev.:Ömer Faruk Huyugüzel, Akademi Kitabevi, İzmir 2005, s.191.
6 Korkmaz, Ramazan, “Romanda Mekânın Poetiği”, Edebiyat ve Dil Yazıları, Mustafa İsen’e Armağan, Ankara 2007, s. 402.
7
Kefeli, Emel, “Coğrafya Merkezli Okuma,”, Turkish Studies, Volume 4 / 1-I, Winter 2009, s. 427.
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a. Makedonya:
Makedonya 1900’ün mekânı hakkında “Öykülerim Manastır ile Selânik arasındaki üç yüz kilometrelik bir
çizginin yakınlarında geçiyor.”8 diyen Necati Cumalı, Viran Dağlar’da, aynı mekân merkez teşkil etmekle birlikte,
geri dönüş ve tahkiyeli ifadelerle batıda Elbasan’a, kuzeyde Pirlepe, Köprülü ve Üsküp’e kadar genişleterek, toplam
roman coğrafyasını, hikâyelerdeki mekânın yaklaşık üç katına çıkarır.
Rumeli’ye dair, anne ve babasından sayısız defa dinleyerek “Yaşamış kadar oldum.”9 dediği konu ve
olayları yazmak için olgunluk yıllarını beklediğini belirten Necati Cumalı, nihayet yazmaya karar verdiğinde de söz
konusu coğrafyayı gidip birkaç defa gezer, oralarda gözlemlerde bulunur.
Yazar, Viran Dağlar’ın başlarında Makedonya’yı henüz delikanlılık çağının başındaki başkahramanın
duygularıyla beraber tanıtır:
“Tanıdıkça daha çok seviyordu doğup büyüdüğü yerleri. Yükseklerinde kartalların, alıcı kuşların
döne dolana uçtuğu, gök rengi kayalıklarının yarıkları arasından ulu çamların fışkırıp boy attığı uçurumları
dolanan dağ yollarından atı üstünde geçerken, göklerinin maviliği, ormanlarının yeşil örtüsüyle kanına
karıştığını duyardı soluduğu havanın. Aşağılarda sazlıkların, salkım söğütlerin, akkavakların kuşattığı
göllere baktıkça öper gibi bir tat alırdı. Bazı bazı etiyle, kemiğiyle kendini bir parçası gibi görürdü bu
doğanın.” (s.61)
Romanın ikinci yarısında Zülfikar Bey’in kaçış güzergâhındaki manzaralar, eserin dikkat çeken
tasvirlerindendir. Nestoran ile Petkosa köyleri arasında, bir haziran gününde Gramos dağlarının pek yüksek bir
yerinden başkahramanın gözüyle fakat teşhisli, istiareli şairâne tasvir, belli bir mıntıkayı anlatmakla birlikte adeta
bütün Makedonya’yı tanıtmak için yapılmış bir kır tablosu gibi görünür:
“Yamacın sonunda, yolun boyun noktasına ulaştığı yerde durdu. Bayırda bir çam ağacının altında
oturdu, bir cigara sardı. Aliakmanos’un Gramos dağlarından inen kolu, Psoderi’den inen kolu ile
buluşuyordu aşağılarda. Yavaşlamış, yatışmıştı düze inen akışları. El ele vermiş yeşilliklere, başak tutan
buğdaylara, koçan süren mısır tarlalarına doğru yol alıyorlardı güle söyleye! Yataklarının genişleyerek
yayıldıkları, durgunlaştıkları yerlerde oluşan havuzlarda balkıyordu günün genç güneşinin ışıkları! (…) En
güzel mevsimiydi yine işte yılın! Yeniden gençleştiği, serpildiği günleri sürüyordu bütün ova! Başak tutan
ekinler, beli aşan mısırlar değişik yönlerden esen rüzgârlarla dalgalanıyorlar, baş eğip doğruldukça açılan,
koyulaşan yeşilleri, sarılarıyla değişik renklerde, açık koyu yeşilli sarılı siyahlı kırık çizgili halılar
dokuyorlardı. İşte Cafer’le sık sık ava çıktıkları tepeler, sağda Goriçka, solda Uçana, daha aşağılarda
Katransa, İğneli İşte konaklarından döne döne Kaylar’a giden yolun iplik gibi çizgisi.” (V.D., s.341)
Ancak, Makedonya coğrafyasının daha farklı cepheleri de vardır. Tabiat yalnızca bu görüntülerinden ibaret
değildir. Orman ve bitki varlıklarıyla heybetli dağlar ve oralardaki çeşit çeşit kuşlar, sık sık rastlanılan vahşi
hayvanlar, yaylalar, göller, okuyucunun gözleri önünde Makedonya’dan sayısız manzaralar oluştururlar.
Diğer yandan Makedonya jeopolitik konumuyla da çoğu yerden farklı bir coğrafyadır. Yüzyıllar boyunca
Asya ile Avrupa arasında göçlerin köprüsü olmuştur. Yüzyıllar boyunca ayrı dilden, ayrı dinden insanlar
Makedonya’yı seçmiş, yerleşmişlerdir. Zülfikar buna kendinden örnek olarak, baba soyunun Anadolu’ya bağlı iken
anne soyunun Balkanlı olduğunu belirtir. Halasının oğlu Mustafa ise babasından, dokuz kuşak gerisine kadar soy
kütüklerini dinlediğini; dedelerinin Asya’dan Kırım’a, sonra Tuna’ya, Basarabya’ya indiklerini, üç yüz yıl önce
Tuna’dan Florina’ya göçüp yerleştiklerini söyler.
b. Kasabalar ve Köyler:
“Eserlerinde daha çok kasabayı ve kasabada yaşanan sorunları anlatmayı tercih eden”10 ve Ege kasabalarının
yazarı olarak tanıdığımız Necati Cumalı, Rumeli’yi anlatan eserlerinde de kasabaları öne çıkarır. Viran Dağlar ve
11

8Akcaoğlu, Saydım Serap, Necati Cumalı’nın Hayatı, Hikâye ve Romanları, MEB Yayınları, Bilim ve Kültür Eserleri: 1524,
Ankara 2011, s.180.
9Ertop, Konur, “Necati Cumalı Öykücülüğünü Anlatıyor”, Varlık, Nisan 1982, Sayı: 895, Yıl:49, s.8.
10Akcaoğlu, S. S., a.g.e., s.134. Ayrıca bkz: Akcaoğlu, Serap, Necati Cumalı’nın Hikâye ve Romancılığı, Doktora Tezi, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003.
11Yakup Çelik, yazarın Ege bölgesi (Urla, İzmir ve çevreleri) ile ilgili eserlerini “Ege destanı” şeklinde nitelemektedir. (Çelik,
Yakup, “Necati Cumalı’nın Ege Üçlemesi: Zeliş (Tütün Zamanı), Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün”, Edebiyat ve Dil Yazıları,
s.104.)
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Makedonya 1900’de sürekli olarak ya olaylara gebe ya da olaylarla sarsılmakta olan bir mekân halinde zikr edilen
Makedonya’da başta Florina olmak üzere Kaylar, Bogradeç, Görice, Cuma, Serfice, Resne, Ohri, Kastorya, Kozana
ve onların yanı sıra Goriçka, Uçana ve Biliste, Soroviç vd. köyler hadiselerin az veya çok vuku bulduğu yerler olarak
geçer.
1. Florina: Florina aynı zamanda Necati Cumalı’nın üç yaşında ailesiyle birlikte mübadele gereği terk ettiği
ve hayatının son döneminde gidip yeniden gördüğü ve gözlediği memleketidir. Viran Dağlar’da yazar, romanın
merkezî mekânlarından biri olan Florina’nın, Peristeri dağının eteklerinde “uçsuz bucaksız bereketli bir ova”nın
başlangıcında kurulduğunu belirtir.(s.382) Peristeri dağının yamaçları ise sık fındık, kayın ve çam ağaçları ile
kaplıdır. 12
Makedonya 1900’de ise on bir hikâyenin sekizinde yer verilen aynı kasaba, benzer olarak şöyle tasvir edilir:
“Florina, Psoderi Dağının eteklerinden inen derin bir koyağın ağzında, ovaya karıştığı yerde kalır.
Dere, koyağın dibinden akar, iki yanında yayılan bağlar, mısır tarlaları, elma, armut, vişne bahçeleri
arasında yatağını gittikçe genişletip derinleştirerek Florina’ya varır. Kasabanın dere yönünden girişinde,
dağınık, tek katlı beş-on Çingene damı vardı. Sonra sık bir kavaklık gelir, sonra da daracık sokakları ile
Müslüman mahallesi başlardı. Dere, Florina’nın içinde, taşkınlara karşı taştan örülmüş iki yanında iki
yüksek set arasında yüz, yüz elli adım arayla kasabanın iki yakasını birbirine bağlayan küçük küçük
köprüleri geride bırakarak akar; aşağıda Rum mahallesinin altında kemerli, sağlam bir taş köprüyü
geçerek ovanın düzüne ulaşırdı. Derenin iki yanında yükselen tepelerin sırtları alabildiğine gür çam, meşe
koruluklarıyla örtülüydü.” (s.9-10)
2. Kaylar: Yazarın annesinin memleketi olan Kaylar (Kayalar), Soroviç’ten Goriçka’ya kadar göz
alabildiğine uzanan ovasının bereketiyle meşhur yerlerden biridir. Zülfikar, Malinka dağının eteklerinden inerken
aşağılarda açılan ovaya bakıp “Küçük gölleri, öbek öbek yeşil koruları, bereket taşan toprakları, uzaklarda çevresini
kuşatan gür ormanlarla örtülü koç göğüslü dağlarıyla ne kadar güzeldi doğup büyüdüğü yerler!” (V.D., s.257) diye
hislenip haz duyar. Balkan Harbine gönüllü olarak katıldığında kendilerine Resneli Niyazi Bey’in emrinde Kaylar
çevresini savunma görevi verilir.
3. Görce: Görce, Zülfikar Bey’in teyzesi Sabiha Hanım’ın memleketidir. Zülfikar Bey, Balkan Harbi’nin
daha ilk günlerinde annesini, eşi Emine’yi, bir kısım mal ve hayvan ile birlikte, Yunan, Bulgar ordularından kaçıp
korunmak için daha güvenli bir yer olarak gördükleri Görce kasabasına teyzesinin yanına getirip yerleştirir.
4. Goriçka: Goriçka, Pindos sıradağlarının yumuşak inişli düzlüklerle Kaylar ovasına yayılan eteklerinde
kalır. Yunanistan’ın tahıl ambarı olarak namlıdır. Makedonya’nın güneydoğusunda Kastorya ile Noylan gölleri
arasında, büyüklü küçüklü yarım düzine köy, Goriçka Beylerinin toprakları içinde kalır. İkinci Murat, ailenin
büyükbabaları Seyit Ali Bey’e bu bereketli toprakları Kosova Meydan Savaşı’nda gösterdiği büyük yararlıkların
karşılığı olarak bağışlamıştır. Seyit Ali Bey’in ahfadı dört yüz yıl boyunca Güney Makedonya’da Goriçka Beyleri
olarak anılmıştır.
Göz alabildiğine karla kaplı olduğu bir kış gününde ova, Zülfikar’ın seyahatten dönüşünü bekleyen karısı
Emine’nin gözüne şöyle görünür:
“…Güneşin kavuşması yaklaşırken hâlâ penceredeydi. Ovanın çevreninde gökler kızardı, pembeleşti. Göğün
renkleri karın üstüne yansıdı. Gök boşluğunu duru, saydam bir hava sardı. Duygulu bir akşam yaklaşıyordu.
Hâlâ kar başlamadığı için seviniyordu. On yedisine yeni girmişti, âşıktı. Pencereden uzaklara bakarken öyle
renkli duygulara kapılıyordu ki bütün o gördüğü ak pak tarlaları, buharlaşarak çevreni saran mavilikler,
pembelikler, camgöbeği yeşiller yüreğinden taşıyorlardı sanki.” (V.D., s.119)
Viran Dağlar romanı boyunca bir kasaba canlılığı ve hareketi içinde anlatılan Goriçka, Zülfikar’ın babası Rıza
Bey’in memleketi olup aslında kırk hanelik bir köydür. Otuz hane Türk, dört hane Rum, iki hane Bulgar, dört hane
Arnavut’tur. Balkan Harbi öncesinde evlerine Türk bayrağı asmak isteyen Zülfikar’a annesi Saliha Hanım
“Komşularımız kırılır, ürker.” diyerek mani olur. (s.149) Saliha Hanım’ın bu sözü, Osmanlı imparatorluğu içinde
Türklerin, milliyetlerini en son ifade eden millet olmalarının da açıklaması sayılabilir.

12Makedonya 1900’de aynı dağın adı Psoderi olarak geçmektedir. Bu farklılığı, eserlerin edebî değerine olumsuz tesir yapacak
bir husus olarak görmüyoruz
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5. Biliste: Biliste, Zülfikar’ın sevgilisi Cemile’nin köyüdür. Zülfikar’ın babası Rıza Bey ile Cemile’nin babası
Yakup Ağa’nın kuvvetli dostlukları vardır. Zülfikar, Biliste’yi ve Cemile’yi, babası ile on bir yaşından itibaren oraya
gelip giderken tanır. Yazar, okuyucuya bu köyü geri kalmış, yoksul, fakat tabiatıyla şirin bir mekân olarak tasvir eder:
“Biliste, Makedonya’nın göller bölgesinde, kendi adını taşıyan küçük bir gölün kıyısında, yüz yirmi
hanelik bir köydü. Sık erik, elma bahçeleri, kireç badanalı duvarları, çatılarının kırmızı kiremitleriyle gölün
kıyısına üst üste çekilmiş yeşil-beyaz-kırmızı üç çizgi gibi görünürdü uzaktan. Halkı Osmanlıların
Balkanlar’a yayıldıkları yıllarda Müslümanlığa geçmişti. O gün bugün kendilerini Osmanlı bilir, Osmanlı
padişahına bağlı sayarlardı.” (V.D., s.6)
Küçük Biliste’nin dünya ile bağlantısı atla, katırla sağlanır. Köyde tek atlı arabası olan ancak üç-beş kişi
vardır. Görce, Kastorya, Florina kasabalarındaki pilli ei lâmbası, bisiklet vb. yenilik ve değişmeler, onlara inanılmaz
gibi görünür, günlerce konuşulur.
Romanın üçüncü bölümünün başında ise sevgilisi Cemile ile geçirdiği bir aşk gecesinden sonra, güneşin
doğmasına yakın Zülfikar, Biliste gölüne “hoşnut” bir ruh haliyle bakar:
“…Tanyerinin kızıllığı vuran gölün suları, uykusunda terledi terleyecek bir çocuğun yanakları gibi
al aldı. Işıdıkça ağaran dağlar, bayırlar, ormanların yeşilleri, kayalıklarının leylâk renkleriyle baş aşağı
gelerek yansıdı sularda. Zülfikar Bey, göldeki yansımasıyla biri suların altında ters dönmüş, öbürü
yeryüzünde dikine, iki ayrı dünyada göründü. Gün, dağların çizgisini aşarak yükseldikçe, gölün yüzeyinde
batıya doğru uzayan gölgeler kısaldı, sulara vuran yansımalar soldu, silindi, Zülfikar Bey yeryüzündeki
görüntüsüne döndü, bu ıssız dağlar, göller âleminde tek kaldı.” (V.D., s.251)
Zülfikar Bey’in “yeryüzündeki görüntüsüne dönmesi”, aslında hayalden realiteye dönmesini karşılar. Şimdi
yine yalnızlık, kaçış, mücadele ve istiklâl duyguları; zıtları olan esaret ve ölüm endişeleri ile beraber hissedilmeye
başlanmıştır. Lirik-epik unsurların oldukça yoğun olduğu Viran Dağlar’da yer yer realist unsurlar da dikkat çeker.
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, mekân tasvirinin kahramanın gözüyle yapılması,13 bunlardan biri sayılabilir.14
6. Bogradeç: Yazarın, ayrıntılı tasvirini yapmamakla birlikte romanında ara sıra, Makedonya 1900’de ise Dilâ
Hanım bölümünde olayların merkezinde zikrettiği bir yerdir. Okuyucu, burayı yazarın göstermesiyle değil hâkim
anlatıcının tahkiyesiyle tanır: Kocası Rıza Bey’in adamları tarafından öldürüldükten sonra yirmi bir yaşında dul
kalan Dilâ Hanım, Bogradeç’te yaşar. Bogradeç, dağlık bir mıntıka olup kışları hayli sert geçer. Kuzey
Arnavutluk’un ve belki de bütün Makedonya’nın en büyük çiftliği burada ve Dilâ Hanımlara aittir. Kendisi de bir
bey kızı olan Dilâ Hanım, kocasına çeyiz olarak altı yüz koyun getirmiş, daha sonra kocasınınkilerle beraber ailenin
koyunlarının sayısı bin beş yüzü bulmuştur. Çiftlikte ayrıca yüz otuz büyük baş hayvan vardır.
7. Uçana: Viran Dağlar’da ayrıntısına fazla girilmemekle birlikte yazarın önemsediğini anladığımız yerlerden
biri de Uçana’dır. Rıza beyin eşi Saliha Hanım’ın köyüdür. Evlendiklerinde Saliha Hanım, doğup büyüdüğü
toprakları bırakamadığı için eşi Rıza Bey, Goriçka’dan ayrılıp Uçana’ya yerleşir. Ailenin orada konakları, çok geniş
arazileri vardır. Uçana’nın içinden Aliakmon nehri geçer. Üstündeki köprüyü Rıza Bey-Saliha Hanım ailesi
yaptırmıştır.
c. Şehirler: Her iki eserde de sözü edilen veya anlatılan şehirler, Manastır ve Selânik’tir. Bu şehirler, Makedonya’nın
iki büyük kenti olarak o dönemde eğlence ve ticaret merkezi olmalarının yanı sıra fikir merkezi olarak da önem
kazanmışlardır. Osmanlı gençleri buralarda delikanlılık heveslerinden çok vatan, ulus sorunlarını konuşur
olmuşlardır. Zira altlarındaki toprak, gözleri önünde kaymaktadır. Yazar, söz konusu şehirleri fizikî özelliklerinden
çok bu yönleriyle tanıtır.
1. Manastır: “Manastır’a 'Küçük Paris' veya 'Balkanların Paris’i' derlerdi o dönemde. Tiyatrolarının,
gazinolarının, lunaparkının ışıkları geç saatlere kadar aydınlatırdı göklerini. Drahor boyunda, Sultan Aziz’in
yaptırdığı ünlü tiyatrosunun bulunduğu ana caddesinde, yüksek yapılı çift atların koşulduğu landonlar, faytonlar,
13“Realizmde… yazar kendi ruh haline veya keyfine göre mekânı değiştiremez. Üstelik bu tasvir, yazarın gözüyle değil, o
mekânda yaşayan veya o mekânı ilk defa gören kahramanın gözüyle yapılır. Böylece hem mekânın o insan üzerinde uyandırdığı
tesirler verilmiş, hem de o insanın sosyal ve ekonomik durumu, kültürü, karakteri, zevk ve eğilimleri sezdirilmiş olur.” (Çetişli,
İsmail, Batı Edebiyatında Edebî Akımlar, Akçağ Yayınları, 9. b., Ankara 2009, s.103.)
14Sözün burasında Viran Dağlar’da Balkan Harbi esnasındaki İstanbul hükümetinin politik tutarsızlık ve çelişkilerini; Osmanlı
ordusunun dağınıklık, düzensizlik ve perişanlığını; halkın düşman ordularının önü sıra can korkusu içinde kaçmaya çalışarak
başka yerlere veya Türkiye’ye doğru göçünü anlatan sahifeler ile Makedonya 1900’de halkın cehalet ve geriliğini konu eden
kısımların en realist sahifeler olduğunu eklemek icap eder.
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sabahlara kadar tırısla gider gelir, kadınlı erkekli gülüşmelerin yaşama sevinci, taşan yankıları kalırdı arkalarında.
Böylesine coşkulu, yaşam tutkunu bir kentin, siyasal atılımlarda da en önde yer alması olağandı. Nitekim, eğlence
yaşamının olduğu kadar, tıpkı Avrupa’nın Paris’i gibi Manastır da Balkanlar’ın özgürlük düşüncelerinin odağı oldu.
”(V.D., s.126)
Necati Cumalı, yukarıda ifade etiğimiz çok seslilik ve etnisite yoğunluğunu okuyucuya bu şehirleri tanıtırken
de hissettirir. Meselâ Manastır’da Zülfikar Bey’e dostane tavırla oda veren bir otelci, Manastır’ın tadının değişik
milletlerin karışımından geldiğini belirterek şehir halkını “aşure”ye benzetir, ardından Makedonya’nın da öyle
olduğunu ekler. (V.D., s.289)
Balkan Savaşı içinde bir gece vakti Manastır, Zülfikar’a “darılmış, sırt dönmüş gibi” görünür. Şehir o çok
bilinen neşe ve canlılığını bir anda ve bütünüyle yitirmiştir. Zülfikar Bey, kendini “Manastır’ın yabancısı gibi”
hisseder. Okuyucu bu satırlarda aynı mekânın, kahramanın farklı zamanlardaki bakışına göre, nasıl farklı
algılandığını görür. Daha sonra gök gürültüleri ve şimşeklerle çok şiddetli bir yağmur başlar. Gökten “kova kova, fıçı
fıçı” dökülür. Yağmurun son anlarında Kumanova Savaşının kaybedildiği haberi gelir. Yazar, romanının başka
yerlerinde de, bazen, böyle sıkıntılı bir hava veya atmosferden sonra kötü bir olayın yahut aksiliğin vukuuna yer
verir.
2. Selânik: Zülfikar’ın rüştiye öğrenimi için geldiği Selanik, bir sahil şehri olup Manastır gibi, bir eğlence,
ticaret ve fikir mekânıdır. Egnatie caddesinde lüks mağazalar, kahveler, birahaneler, gazinolar sıralanmıştır. Yüksek
yapılı atlar koşulu göz alıcı faytonlar, landonlar caddeyi doldurur. Çoğunun körükleri arkaya yıkıktır. Birbirinden
güzel kadınlar, iyi giyimli erkekler taşırlar. (…) Beyaz Kule’nin öte yanında Kordon boyu kadın erkek kalabalığı ile
dolmuştur. (…) Sokaklara dökülen, denize doğru akan insan kalabalığı kıyıya yaklaştıkça gülmektedir. (V.D., s.5052)
Yirminci yüzyıl başlarında Makedonya’nın bir başka adı, “Barut Fıçısı”dır. Bu barut fıçısının bütün fitil uçları
Selânik’e gelir, ateşleneceği yere bağlanır. Selânik görünüşte bir Osmanlı il merkezidir, gerçekte ise devlet çoktan
gücünü yitirmiştir. Yabancı konsolosların her biri birer vali gibi davranır. Rum, Bulgar komitacıları, mavzer
omuzlarında, iki dizi çapraz fişeklikleri, tabancaları, bıçaklarını kuşanmış olarak şehrin ana caddelerinde dolaşırlar.
Gün geçmez sabotaj patlamaları duyulur, adam kaçırılır, devletten yüksek fidyeler istenir, koparılır. Demiryollarının,
köprülerin, gaz depolarının uçurulması artık alışılan olaylar olmuştur. (V.D., s.54)
Arif Kaptan ile Oğlu adlı hikâyede 1917 Temmuzunda Selânik, her dilden, her dinden her çeşit insanın
kaynaştığı bir kent olarak tanıtılır. Doğu Akdeniz’in Marsilya’sı olarak anılır. Makedonyalı, Teselyalı, Giritli Rumlar,
Müslüman Türkler, Bulgarlar, Sırplar, Ulahlar, Yahudiler, Çingeneler, Fransız askerleri şehrin sokaklarında omuz
omuza dolaşırlar. (…) Otelleri taşralı tüccarlar, Makedonyalı çiftlik beyleri doldurur. Kaldırımlarda güneşlenen işsiz
güçsüz serserileri, ayakkabı boyacıları, çığırtkan gazete satıcıları, sayısız çalgılı gazinoları, orospuları, pezevenkleri,
esrar satıcıları ile gürültüsü hiç dinmeyen kent, gece gündüz uğuldar durur. (M.1900, s.128-129)
ç. Dağlar:
Yazar, kendisinin de gezip gördüğü ve gözlediği güney Makedonya coğrafyasının heybetini anlatırken en çok
resmettiği öğelerden biri, bu bölgenin dağlarıdır. Florina’nın yakınındaki Peristeri dağı başta olmak üzere Gramos
dağları, Kaymakçalan dağı, Malinka dağı, Verno dağı, Vermion dağı, Siniatsika dağı, Morivas dağı, Mindos dağı en
çok anılan dağ adlarıdır. Üzerleri çeşitli ağaçlarla zenginleşmiş coşkun ormanlarla kaplı olup çeşitli hayvanların
yaşadığı bu dağlar, Zülfikar Bey’in kaçış macerası boyunca saklanması için tabii örtü ve sütre vazifesi görürler.
Yazar, Zülfikar Bey’in sevdiklerinden uzakta ve kaçak psikolojisi içinde hissettiği gurbet hüznünü okuyucuya
aktarırken sıklıkla dağ motifinden yararlanır ve onları “viran” sıfatıyla niteleyip ayrıca eserine isim yapar.
d. Göller:
Dağların, ormanların ve yaylaların yanı sıra dış mekânı zenginleştiren unsurlardan biri de göllerdir. Her biri,
az sayıda fırça darbesiyle fakat birer tabiat harikası şeklinde resmedilmiş tablolar halinde tanıtılan bu mekânlar,
başkahramanın, yolu üzerinde rastladığı, durup dinlendiği veya başka kişilerle karşılaştığı yerlerdir. Meselâ
Kastorya gölü şöyle tasvir edilir: “Öğleye doğru, Mindos dağı eteklerinden inerken, uzaklarda Kastorya gölünün
mavi lekesini gördü. Yeşil bir çayıra düşmüş gümüş bir lira gibi ışıldıyordu, yeşil Kastorya yaylası ortasında.”(VD.
s.334) Biliste gölü başta olmak üzere Sarıgöl, Ostrova, Kastorya, Noylan, Büyük Prespa, Küçük Prespa, Rudnik ve
Katransa gölleri, mavi renkleri ve etraflarındaki ağaç, saz, bitki ve çiçek çeşitliliği ile eser mekânını zenginleştirirler.
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e. Hayvanlar:
Viran Dağlar romanında hayvanlar önemli bir yer işgal ederler. Zaten eser, Zülfikar Bey’in, atıyla birlikte bir
yarasa sürüsünün içine düşüşünü anlatarak başlar. Zülfikar Bey, Gramos dağlarının zirvelerinde, en ücra noktalarında
yukarıda sözünü ettiğimiz yolculuğunu yaya olarak sürdürürken peş peşe çeşitli vahşi hayvanlarla karşılaşır: Bir dişi
domuz ile üç yavrusu yolunu keser. Bir süre sonra kocaman başlı bir bozyörük yılanı soluk soluğa kaçan bir tavşanı
kovalar. Yürüdükçe kaplumbağalar, karınca dizileri, yükseklerde tek başına dönen kartallar, aşağılara indikçe
şahinler, atmacalar, başını hemen üstünde ise ağaçtan ağaca, fundalıklara, böğürtlen, kuşüzümü, mersin, alıç
kümelerine sürülerle inip kalkan serçeler, bazı bazı sakalar, sığırcıklar görür.
Zülfikar’ın Biliste’den Goriçka’ya giderken yolunun üzerinde dağlarda gördüğü, koyaklara inip çıkan
kuzgunlar, gagaları kanlı akbabalar, ona Makedonya’da can güvenliğinin olmadığını hatırlatır. Aynı mevkide bir
kartalın bir yaban ördeğini, az sonra bir şahinin bir serçeyi kapması da yine ders çıkarmak bakımından kendisine
ibretli görünür. (V.D., s.254-255)
Balkan Harbi esnasında da akbabalar, yürüyüş kolundaki gönüllüleri yakın mesafeden izleyerek içlerinden
birinin düşüp kalmasını veya donarak ölmesini beklerler.
Romanın altıncı bölümünde Zülfikar Bey’in Fransız jandarmalarından ikinci kaçışı esnasında tuttuğu keçi
yolu, Florina’nın uzağında Verno dağının yükseklerinden geçer. Dağlarda bazen basacak yer bulamadığı patikalar ve
yollar tabiatın sarplığını, karşılaştığı hayvanlar vahşiliğini düşündürür:
“Yokuşu tırmandıkça artık sadece dağın sürekli yerleşik canlıları arasında geçiyordu yolculuğu.
Yükseklerde dolanan kartallar, şahinler, aşağıda çalılar arasında havalanan çulluklar, adımlarının sesinden
ürken keklikler, fırlayan tavşanlar, yolun üstünde durup sağına soluna baktıktan sonra karşıya geçen tilkiler,
çakallar. arada bir bütün dağ yollarında olduğu gibi otlar arasından hışırtılarla çıkıp bir-iki adım önünden
kayıp giden yılanlar!..
Silâhı olmadığı gibi az çok kendini koruyabileceği bir çakısı bile yoktu üstünde. Yolu uzadıkça dağ
örtüsünün yabanıl canlılarıyla karşılaşmaları sıklaşıyordu. Bir ara yükseklerde uçan bir kartal yukarılarda
kanatlarını gererek bakışlarını kendisine diktikten sonra hızla inişe geçti, alçaldı, sekiz-on kulaca kadar
yaklaştı, pençelerine alıp havalandırabileceğine gözü kesmemiş olacak ki başını kaldırdı, acele etmeden
dağın tepelerindeki dik kayalıklara doğru uzaklaştı.” (V.D., s.389)
Makedonya’da kışlar çoğu defa çok sert ve çok karlı geçer. Zülfikar Bey ve arkadaşı Recep, böyle bir kış
gününde Peristeri dağının yamaçlarından sonra Büyük Prespa gölüne doğru inerlerken akbabaların ve kargaların
düşürdükleri kar parçalarının altından atı ve silâhıyla birlikte buzdan bir atlı heykeli halinde, donmuş bir adamın
çıktığını görürler. Akbabalar ve kargalar, ürkütücü çığlıklarla ölüye üşüşürler. (V.D., s.312) Romanın sonlarında
Zülfikar Bey ve komitacı arkadaşları, çoğu geceler, sığındıkları değirmenin kapısına kadar sokulan kurtların
ulumalarını duyarak uyurlar. Bütün bu manzara ve olaylar okuyucuya Makedonya’nın alelâde bir mekân olmadığını
düşündürür.
Zülfikar Bey’in evi ve çevresindeki hayvanlar ise yazar tarafından daha özel bir dikkat ve ayrıntı ile tanıtılıp
tasvir edilmiştir. Önlerinde kaz ve ördeklerin gezdiği evlerin saçaklarında kırlangıç ve kumru yuvaları vardır. Kafeste
keklik beslerler.
Köpekler ve atlar Viran Dağlar romanının başkahramanının en yakınında olan ve adeta eser kahramanı gibi
ele alınıp kişileştirilen varlıklardır. Bunlardan Sarı adlı çoban köpeği, Zülfikar Bey’e sahibi Cemile gibi dostça
davranır. Zülfikar Beylerin evinin köpeği Duman, uzun ayrılıklardan sonra eve dönen Zülfikar’ın üstüne atlar.
“Sevinç delisi” olan hayvan, iniltiler çıkarır, kuyruğunu sallar, onun elini, üstünü başını yalar, arka ayakları üstünde
doğrulup yüzünü, gözünü öper. Romanın sonunda Zülfikar Bey’in cenazesi evlerinin önüne getirildiğinde ise acılı
sesler çıkarır ve ağlar.
Zülfikar Bey’in atı Seyit Bey, tehlikenin kokusunu hiçbir zaman içine düşmeyecek kadar uzaktan alır. ( V.D.,
s. 262) “Ak donlu” Seyit Bey, kuğuyu ya da havalanmaya hazır bir ak güvercini hatırlatır. (V.D.s.268) Zülfikar’dan
ayrıldığı zamanlarda kişner ve ağlar, ona kavuştuğu zamanlarda ise kendini bir sağa, bir sola atıp yarı şaha kalkar,
kişner, eşinir ve onu koklar. Zülfikar Bey’in öldüğünü hissettiğinde dövünür, adeta ağıt yakar. Az sonra birden yatışır,
başı önüne düşer, yemini olduğu gibi bırakır, öylece kalır. (V.D., s.472) Seyit Bey, bu haliyle, cenazeye katılan
herkesi duygulandırır.
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III. SONUÇ
Necati Cumalı, Makedonya 1900 ve Viran Dağlar adlı eserleri boyunca çoğunlukla romantik, yer yer de
realist anlatımla fakat daima büyük, geniş, bereketli (Yazar bu kelimeyi oldukça sık kullanır.), zengin, bazen de sarp
ve hattâ vahşi bir tabiat dekoru, ihtişamlı bir coğrafya (dış mekân) sunar. Bu coşkun ve ihtişamlı coğrafya ile Balkan
Harbi faciası ve göçler, Birinci Dünya Harbi, nihayet devletin çökmesi arasında acı ve hazin bir tezat vardır. Necati
Cumalı, bu tezadı iyi görmüş ve ona bağlı “trajedi”yi15 ustalıkla anlatmayı başarmış bir sanatkâr sıfatıyla, hem yakın
dönem Rumeli Türk tarihini edebiyat aracılığıyla keşfetmek isteyen okuyuculara hem de bu dönemi araştıracak olan
edebiyat tarihçisi ve eleştirmenlere, ardında, çok bilinen şiir, hikâye, tiyatro ve romanlarının yanı sıra Rumeli içerikli
bu iki önemli eserini de bırakmıştır.
Bu eserleri dikkatle okuyacak olanların, bir daha,
Makedonya’yı unutmaları mümkün olmayacaktır.

Yirminci Yüzyıl başındaki Rumeli’yi ve özellikle
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15Trajedi” nitelemesi yazara aittir.
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DEMOKRATİK OKUL KÜLTÜRÜ STRATEJİSİ VE FAALİYETLERİNİN DENENDİĞİ
PİLOT OKULLARININ DEMOKRATİK OKUL KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA BAKIMINDAN
UYGUNLUĞU (EDİRNE ÖRNEĞİ)
THE CONVENİENCE OF THE PİLOT SCHOOLS FOR BUİLDİNG DEMOCRATİC
SCHOOL CULTURE STRATEGİES AND ACTİVİTİES
(EDİRNE SAMPLE)
Ethem Nazif BAYAZITOĞLU1
Özet
Dünya ülkelerinin en sık vurguladığı özelliklerden biri de, toplumsal kalkınma için gerçek demokrasinin ülkelerin bütün alt
sistemlerine yerleştirilmesi gerektiğidir. Bu bağlamda Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve
Avrupa Konseyi tarafından da yürütülen “Demokratik Okul Kültürü Stratejisi ve Faaliyetleri” başlığı altında ülke genelinde
2012- 2013 öğretim yılında pilot uygulama başlatmıştır. Pilot uygulama yapılan illerin içinde Edirne İli merkezinde yer
alan bir lise ve bir ilkokul seçilmiştir. Pilot okullarda konseyin belirlediği etkinlikler çerçevesinde pilot okulların
demokratik kültürü geliştirebilecek alt yapıya ve uygunluğa sahip olup olmadığını görmek amacıyla araştırmacı tarafından
swot analizi çalışması yapılmıştır. Her iki okulda da toplam 7 yönetici , 90 branş ve sınıf öğretmeniyle, 5 personelle ve 142
öğrenciyle yapılan görüşmelerde okullarının güçlü ve zayıf yanları , fırsatları ve tehditlerinin neler olduğu sorulmuş ve
görüşme verileri analiz edilerek sonuçlara ulaşılmıştır. Genel olarak sonuçlara bakıldığında her iki okulunda ortak “güçlü”
yanının sınıf mevcutlarının standarda yakın oluşu, “Zayıf” yanlarının ise
mali durumun yetersiz oluşu ve ek kaynak
yaratılamamasıdır. “Fırsatları” açısından bakıldığında ortak paydalarının olmadığı, “Tehtidlerinin” ise öğrencilerinin
büyük bir çoğunluğunun taşımalı ve uzak yerleşim yerlerinden gelmesi olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler :Demokrasi, Demokratik okul kültürü

Abstract
One of the most important points that all countries emphasize is the necessity of embedding democracy to the sub-systems
of all countries. Thus, a pilot “Democratic School Culture Strategy and Activities pilot application financed by European
Union and Turkish Republic has been conducted in Turkey during the 2012-2013 academic year. A high school and
primary school have been selected from Edirne which is one of the cities where pilot applications are conducted. A swot
analysis was conducted in these pilot schools to examine whether these schools have the background to improve
democratic culture specified by the European Council. The participants of the study include 7 school administrator, 90
teacher, 5 school staff, and 142 students. In order to gather data about the strong and weak sides of schools, interview
technique was used. The results of the study show that both schools share certain weak and strong points. As for the strong
points, both schools have classrooms with standard student population. The weak points are the financial problems and the
inability to create extra resources. Another factor that can turn into a threat is students’ living in areas that are far from the
school district.
Key Words:Democracy, democratic school culture

GİRİŞ
Avrupa birliği bünyesinde kurulan Avrupa konseyi ve bu konseye üye olan 47 ülkede 2004 yılında” Demokrasi
ve İnsan Hakları Eğitimi” ana başlığı altında proje uygulamaya konulmuştur. Bu proje kapsamında Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Avrupa Konseyi tarafından yürütülen “ Demokrasi ve
İnsan Hakları Eğitimi” ve “ Demokratik Okul Kültürü, Stratejisi ve Faaliyetleri “ başlığı altında Türkiye
genelinde, hedefleri dört temel ayak üzerine oturtulmuş bir uygulama başlatılmıştır. Bu uygulamaya göre
hedefler;
1- Mevcut programlar, yasa ve yönetmelikler incelenerek demokrasi ve insan hakları konusunda
iyileştirmeler yapmak,
2- Demokrasi ve insan hakları konularında öğrenci, veli ve toplumda farkındalık oluşturmak,
3- Bununla ilgili kısa filmler, afişler hazırlamak,
4- Öğrencilerin kendi haklarını öğrenmeleri, okullarda demokrasi kültürünün yaygınlaşması için
çalışmalar olarak belirlenmiştir.
Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyi tarafından ortak hazırlanan öğretim program taslağı
2012- 2013 öğretim yılında Türkiye genelinde 10 il ve bu illere bağlı 20 lise ve ilköğretim okullarında deneme
uygulamasına alınmıştır. Deneme uygulamalarından yararlı bilgiler alınabilmesi için program uygulamasının;
1- Deneyimli ve başarılı öğretmenlere,
2- Önkoşul bilgi ve beceriler sahip öğrencilere,
3- Uygun öğrenme ortamlarında yapılması önemli görülmektedir(Demirel, 167).
1

Trakya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Edirne
enbay@trakya.edu.tr

1275

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

Aynı zamanda programın denenmesinde izlenecek sıra ise;
1- Uygulamanın planlanması,
2- Deneme yapılacak okulların ve sınıfların seçimi,
3- Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin seçimi,
4- Programın tanıtılması,
5- Program ve materyalinin işe koşulması,
6- Program ve materyalinin değerlendirilmesidir( Demirel, 168).
Araştırmaya kaynaklık yapan aşama “deneme yapılacak okulların ve sınıfların seçimi “dir. Bu aşamada
seçilecek olan okullarda belirli ölçütler aranmaktadır. Bu ölçütler ise;
1- Coğrafi bölgelerin temsil edilmesi,
2- Yerleşim birimlerinin temsil edilmesi,
3- Değişik yörelerdeki okulların temsil edilmesi,
4- Gerekli alt yapının bulunması,
5- Gerekli bilgilerin toplanması olarak belirlenmiştir(Demirel, 169)
Ölçütlerden de anlaşılacağı gibi seçilen okul ve sınıfların temsil özellikleri önemli bir unsurdur. Bu ölçütten
hareketle araştırmanın asıl amacını deneme okul ve sınıflarının uygun seçilip seçilmediği oluşturmaktadır.
YÖNTEM
Araştırmada; 2012- 2013 öğretim yılını kapsayacak şekilde swot analizi yapabilmek için araştırmacı tarafından
aşağıdaki örneklem grubu ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşme yöntemiyle elde edilen veriler çözümlenerek
önem ve sıklık sırasına göre tablolaştırılmıştır.
Tablo 1: Okullara Göre Örneklem Dağılımı
Okul
Lise
İlk-orta okul

Yönetici
5
2

Öğretmen
75
15

Öğrenci
95
47

Personel
4
1

Toplam
179
65
244

BULGULAR
Bu bölümde, her iki deneme okulunda yer alan örneklem gruplarına kendi okulları için “ güçlü ve zayıf
yönlerin” neler olduğu, yine fırsat ve tehditlerin neler olduğu sorularak analiz sonuçları tablo 2 ve tablo 3 ‘de
önem ve sıklıklarına göre sıralanmıştır.
Tablo 3: Edirne Endüstri Meslek Lisesi Swot Analiz Sonuçları
1234567891011-

12345-

GÜÇLÜ YÖNLER
Okul idaresinin yeniliklere ve gelişime açık olması
Öğretmen kadrosunun iyi ve deneyimli olması
Okul yönetimi ve çalışanlar arasında iletişimin olması
Mezunların kolay iş bulması
Sınıf mevcutlarının standartlara uygun olması
Sosyal kültürel faaliyetlere uygun oluşu
Ekip çalışmalarında katılımın yüksek oluşu
Proje geliştirmede personelin istekli olması
Disiplin olaylarının az olması
Tekli öğretim yapılması
Öğrenciler arası iletişimin güçlü olması

ZAYIF YÖNLER
Okulun fiziksel yapısının ve donanımının kötü ve
yetersiz olası
2- Velilerin ilgisiz olması
3- Tanıtım eksikliği nedeniyle toplumda meslek liselerine
karşı oluşan ön yargı
4- Okul giriş ve çıkışlarında güvenlik biriminin
bulunmaması
5- Üniversite giriş sınavlarına gereken önemin verilmemesi
6- Yeni ve gelişen teknolojiyi kullanmada yetersizlik
olması
7- Devamsızlık oranının yüksek olması
8- Mali durumun yetersiz olması
9- Ders ve sınav başarılarının düşük olması
10- Rehberlik hizmetlerinin yetersiz olması
TEHDİTLER
1- Velilerin sosyo- ekonomik durumlarının yetersiz oluşu
2- Medya- İnternetin öğrencileri olumsuz yönde etkilemesi
3- Projelerin ekonomik açıdan desteklenmemesi
4- Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin yetersiz kalması
5- Kadrolu yardımcı personel eksikliği olması
6- Madde kullanımı ve bulaşıcı hastalıklar konusunda
öğrencilerin risk grubunda olması
7- Öğrencilerin uzak mesafelerden okula geliyor olması
8- Öğrenci sigortalarının emekliliğe sayılmaması
9- Çevre halkının eğitim seviyesinin düşük olması
1-

FIRSATLAR
Okulun şehir merkezinde olması
Üniversiteye yatay geçiş hakkının olması
Hayırsever vatandaşların maddi anlamda katkı
sağlaması
Sanayi ve fabrikalarla işbirliği kurabiliyor olunması
Okulun fiziki anlamda Milli Eğitim Müdürlüğüne
yakın oluşu

Tablo 2‘de Edirne Endüstri Meslek Lisesi swot analiz sonuçlarına bakıldığında en güçlü yönlerinin “okul
idaresinin yeniliklere ve gelişime açık olmasının olduğu belirtilirken, en zayıf yönlerinin ise “okulun fiziksel
yapısının ve donanımının kötü ve yetersiz olası gösterilmiştir. Bunun yanında “okulun şehir merkezinde olması
“ en önemli fırsatları olduğunu belirtirken, “velilerin sosyo- ekonomik durumlarının yetersiz oluşu” nu en
önemli tehditleri olduğunu belirtilmiştir.

1276

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

Tablo 3: Edirne Lala Şahin Paşa İlk ve Orta okulu Swot Analiz Sonuçları

1234-

12345-

GÜÇLÜ YÖNLER
Okulun fiziki özelliklerinin yeterli olması
Sınıf öğrenci sayılarının standartlara yakın olması
Öğretmenlerin yönetimi destekleyici bir yaklaşım
sergilemesi
Avrupa Birliği Demokratik Vatandaşlık ve İnsan
Hakları Eğitimi projesi, tarafından desteklenmesi
FIRSATLARI
Öğretmenlerin genç ve dinamik olması
Okulun çevresinde oturan velilerin yönetime yardımcı
olma isteği
Genç bir yönetim kadrosuna sahip olması
Okulun Eğitim Fakültesi ile sağlıklı bir iletişiminin
olması
Okulun aynı zamanda” Okullar hayat olsun” projesinin
de pilot okulu olması

1234-

12345678-

ZAYIF YÖNLER
Yönetici sayısının yetersiz olması
Yeni kurulan bir okul olduğundan alt yapı eksikliklerinin
bulunması
Personelin sayısal anlamda yerersiz olması
Maddi ek kaynak yaratılamaması
TEHDİTLERİ
Öğrenci sayısının yarısından fazlasının taşımalı olarak
köylerden gelmesi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonunun sağlıklı
olmaması
Okulun şehir merkezinden uzak olması
Sık değişen öğretmen sayısı ve profiline sahip olması
Çevrede tek okul olması
Veli demokrafik yapısının çok değişken olması
Taşımalı öğrencilere ve velilerine kolay ulaşılamaması
İki ayrı okulun aynı binada olması ve öğrencileri ortak
alanı paylaşması

Tablo 3’de Edirne Lala Şahin Paşa İlk ve Orta okulu swot analiz sonuçlarına bakıldığında ise, okulun
örnekleminde yer alan kişiler en güçlü yönleri olarak” Okulun fiziki özelliklerinin yeterli olması” olarak
görürken “Yönetici sayısının yetersiz olması” nı en zayıf yönleri olarak görmüşlerdir. Bununla birlikte, en
önemli fırsatlarının “Öğretmenlerin genç ve dinamik olması” olarak gösterirken en önemli tehditlerinin ise
“Öğrenci sayısının yarısından fazlasının taşımalı olarak köylerden gelmesi “ olarak göstermişlerdir.
SONUÇ
Elde edilen verilere göre, yürütülmüş olan projede “ Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi” ve “ Demokratik
Okul Kültürü, Stratejisi ve Faaliyetleri “ başlığı altındaki dört temel hedeften 1., 3. ve 4. hedeflerin uygulama
okullarında gerçekleştiğini fakat 2. hedefin, yani “demokrasi ve insan hakları konularında öğrenci, veli ve
toplumda farkındalık oluşturmak” her iki okul için de gerçekleşmediği görülmüştür. Bunun nedeni ise yine
uygulama okulların tehditleri içinde görüleceği gibi veli ve toplumla sağlıklı iletişim kurulamadığı, velinin
okulla bağlantısının olmadığıdır. Bunun yanında proje kapsamında seçilecek okullarda aranacak özelliklerden
beklide en önemlisi olan “gerekli alt yapının bulunması” ölçütüne dikkat edilmeden seçimin yapıldığı
gözlenmiştir. Bu vargının dayanağı ise her iki okulunda zayıf yönlerinde okulun alt yapı, donanım olmadığı
verisidir. Bu da değerlendirilecek program taslağından sağlıklı verilerin alınmaması sonucunu doğuracaktır.
KAYNAKLAR
Demirel, Ö. (2012). Eğitimde Program Geliştirme Kuramdan Uygulamaya . Pegem Akademi. Ankara
Gürlek, T. B. (2002). Swot Analizi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu. TÜSSİDE Gebze
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INTERNATIONAL MOBILITY OF THE STUDENTS FROM MEDICAL COLLEGE
-TRAKYA UNIVERSITY, STARA ZAGORA IN TURKEY
STARA ZAGORA - TRAKYA ÜNIVERSITESI TIP KOLEJI - ÖĞRENCI
ULUSLARARASI HAREKETLILIK TÜRKIYE'DE
Marıya Dimova1 Hristina Mılcheva2

Abstract
Higher education in Bulgaria stimulates the activity of the students in terms of their involvement in the international
mobility funded by the programs and projects for mobility as well as mobility beyond, organized jointly by the the higher
school students and employers in the host foreign institutions. Medical College of the Trakya University actively work in
the direction enhancing student mobility, by the present moment the desire of the students primarily focus on
implementation of international mobility with the aim practices. For the students it is of great benefit in terms of the the
experience gained and the contacts that can help them in their marketing work. Bulgaria and Turkey are two neighboring
countries with traditions in transboundary cultural and educational cooperation. At the Medical College learn many
Turkish-speaking students, as some of them are Bulgarian citizens, others have dual citizenship / Bulgarian and Turkish /,
and others have only Turkish citizenship. This is a prerequisite for student interest with Turkish language Probation
Practice in Turkey. During the last two academic years most of the students have made their pre-graduation internship in
practical bases in different cities of Turkey. These are students who speak Turkish, and some of them have relatives in our
southern neighborThe objective of the research is to analyze the international academic mobility of students from the
Medical College of Trakia University, Bulgaria in Turkey. As a result, based on the analysis of documents, interviews and
discussion, conclusions have been drawn on cross-border mobility of students from Medical College in Turkey. Analyses
have been performed and compared on mobility of students in Turkey compared to the total international mobility of
Medical College. Studies also are the degree of satisfaction of the students from mobility in Turkey as well as the problems
identified. The conclusions show that the realized mobility in Turkey encompasses a large part of the total student mobility
at the College, in line with its policy as the students report high satisfaction with the practice. The problems are mainly
related to financial difficulties during mobility.
Key words: international mobility training in practice, cooperation, development

Higher education in Bulgaria stimulates the activity of the students in terms of their involvement in
the international mobility funded by the programs and projects for mobility as well as mobility
beyond, organized jointly by the the higher school students and employers in the host foreign
institutions.
The aim of the study is to analyze the international academic mobility of students from the Medical
College of Trakia University- Bulgaria in Turkey.
Methods: document analysis, discussion and interview
RESULTS AND DISCUSSION
Medical College of Trakia University is actively working to increase student mobility, as at the time
the desire of students primarily focuses on the implementation of international mobility in order to
conduct practices. It is of great benefit for students in terms of gained experience and contacts that
can help them for their realization in the labor market.
Bulgaria and Turkey are two neighboring countries with a tradition of cross-border cultural and
educational cooperation.
Many Turkish-speaking students study at Medical College, as some of them are Bulgarian citizens,
others have dual nationality / Bulgarian and Turkish / and some have only Turkish citizenship. This is
a prerequisite for Turkish speaking students' interest in conducting for their pre-diploma practice in
Turkey.
During the last two academic years most of the students have carried out their internship in practical
bases in different cities of Turkey. These are students who speak Turkish, and some of them have
relatives in our southern neighbor.
At present, the desire of the students primarily focuses on the implementation of international
mobility practices. It is of great benefit for the students in terms of gained experience and contacts
that can help them for their realization in the labor market.
1
2
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Employers who take students to practice are obliged to give students tasks and responsibilities
consistent with their knowledge, skills, competencies and practical purposes.
During their training students not only adapt to the new workplace, but also to a new country and
integrate into the culture of the host country. According to the requirements of the European
Commission the employers sign an agreement for a training program (Training Agreement), which
contains a commitment to quality. This is a tripartite agreement between the home university, the host
company / organization and the student. Host institution defines a mentor to assist students in terms
of their integration into the situation and to monitor the process of their practical work, if necessary to
provide them with practical assistance and facilitates the understanding of the culture of the host
country.
In recent years the Medical College expanded its activities in the implementation of new international
contacts within the sector program ERASMUS. There are a number of new contacts with universities
and bases for practice in countries of the European Union and Turkey.
As a result, during the academic year 2011/2012 we implemented a first mobility of three teachers
from Medical College to University of Latvia in Jurmala. They performed on-site presentation and
analysis of specialties, curricula and teaching methods and agreed on the exchange of students and
teachers.
During the next academic year 2012/2013 new student and teacher mobility was carried out in
Jurmala involving three teachers and four students from Medical College.
A student mobility program was carried out in Turkey too: one student in Istanbul, one student in
Tekirdag, one student in Izmir and one student in Bursa.
Medical College has other partnerships out of the ERASMUS sector program using clinical bases in
Turkey, where the student mobility was carried out for the purpose of conducting internship, as
during the academic year 2012/2013 - 2 students held internship in Tekirdag, one student in Izmir
and 2 students in Bursa.
30.77% is the ratio of students who carried out the international student mobility in Turkey and other
countries by ERASMUS sector program, and the students with international mobility in Turkey
outside the Erasmus program are 38.46%. (Figure 1.)
Fig. 1 Ratio of students involved in student mobility during the academic year 2012/2013

Erasmus mobility
to other countries

Erasmus mobility
to Turkey
In general the student mobility in Turkey is up to 69.23% of the total number of students who have
in Turkey
implemented international mobility during the academic year 2012/2013 (Figure Mobility
2).

outside Erasmus
Fig. 2 Proportion of students involved in student mobility in Turkey compared to the total number of mobility
students in the academic year 2012/2013
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Within the academic year 2013/2014 implemented was a new student mobility in Jurmala, Latvia of 6
students; one student at the University of Siena, city of Siena, Italy and a mobility of students in five
cities in Turkey: Istanbul (1 student), Luleburgaz (1 student), Izmir (1 student) and Bursa (2 students).
Mobility outside the Erasmus program was carried out of one student in Istanbul and 2 students in
Bursa.
Fig. 3 Implemented student mobility in academic year 2013/2014

During the academic year 2013/2014 the student mobility to Turkey amounted to 46.7% of the total
number of students that implement international mobility. (Figure 2)
Fig. 2 Proportion of students involved in student mobility to Turkey compared to the total number
of students that implemented mobility during the academic year 2013/2014

student mobility in other
countries

student mobility in Turkey

Regarding the practice conducted during the mobility in Turkey, all students reported high levels of
satisfaction with their stay in the host country and give a maximum high score for the level of training
in practice. According to them, the placement will benefit their career and will be helpful in finding a
job. They consider that the host institution has responded fully to their expectations and that they felt
0% 20% 40% 60% 80% 100%
accepted and integrated in it.
Their only problems during their stay in Turkey are related to financial difficulties.
CONCLUSIONS
Based on the analysis of documents, interviews and discussions, conclusions are drawn on crossborder mobility to Turkey of the students from Medical College. Analyzes were performed and
compared the student mobility in Turkey to the total international mobility of Medical College.
We examined the degree of students satisfaction of the mobility in Turkey and the problems that were
identified.
The conclusions show that the implemented mbility to Turkey covers a large part of the total student
mobility of the College, according to its policy, students report high satisfaction with the conducted
practice. The problems are mainly related to financial difficulties during the mobility.
LITERATURE
1. Documentation of conducted student mobility of Medical College.
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RELIGIOUS EDUCATION IN THE FUNCTION OF MULTICULTURALISM FROM
MACEDONIAN PERSPECTIVE
Snezana MIRASCIEVA1
Daniela KOCEVA2
Abstract
This paper is focused on the question of effects of the introduction of religious education in Macedonian primary schools.
Namely, the reforms in the Macedonian educational system, in the part that relates to the curriculum for primary education,
among other issues, deal with the enrichment of the curriculum with religious content. The aim of this reform is to
encourage multiculturalism and intercultural communication for confessional tolerance, democratic dialogue, mutual
respect, common life and progress of community. A few years ago, a subject with religious content was introduced to
elementary school students, entitled Ethics in religion, which has the status of an elective subject. At first parents and
teachers rather adversely embraced this reform. However, several years of experience have shown positive results that will
be presented in this paper in full. But here we feel the need to mention a few of them: increased interest in the contents of
this subject; each year the greater number of students who choose this subject, and also increasing interest among parents.
With the introduction of standards for student achievement, students' average performance on this subject (in comparison
with other items) was significantly higher in comparison with the external assessment of student achievement, almost the
highest at around 4 (the data refer to academic 2013/14 year).
Keywords: multiculturalism, religious education, primary school.

INTRODUCTION
Young people have a perfect right to good education. They deserve committed educators, safe schools, powerful
learning opportunities, but, most of all, a clear sense of direction that offers them insight in the values, norms
and beliefs of the global community. In Europe, there is a long tradition of public moral and religious education,
in close cooperation with churches and faith communities. Because religions are more and more often behind the
forging and assertion of multiple identities, the authorities have a duty to take the utmost account of them when
establishing democratic rules and arrangements for "living together". Local authorities are ideally placed to lead
this work, which requires creativity, imagination, a willingness to engage in dialogue and the opening of meeting
places. Such an approach needs to go hand-in-hand with an analysis of this new state of affairs. It also calls for
the sharing of experience. It is for this reason that the Congress of Local and Regional Authorities of the Council
of Europe has chosen this avenue and launched a debate, in which local political figures and university
researchers have been closely involved. The fact that it is sizing up the issues thrown up by intercultural and
interfaith dialogue and opting for an approach based on mutual knowledge means that it has chosen from the
outset to break new ground. This is the key objective of this European contribution to democratic debate and to
action by the authorities in the context of religious pluralism. For many years the Intereuropean Commission on
Church and School has sought to help professional educators and others find out more about the situation of
Religious Education in European countries. This has been achieved through publications containing information
about this school subject and by increasing the exchange among experts and developing comparative work.

RELIGIOUS EDUCATION IN THE FUNCTION OF MULTICULTURALISM IN EDUCATION
In global society, the number of discussions and dialogues about the questions of how and to what extent
studying religion in education has formed the notion of self and others in an individual has been constantly
increasing. The most frequently asked question is how education contributes to social tolerance or intolerance,
stereotypes and prejudice. As an illustration, the Council of Europe and the government of Norway have
promoted the model of inter-governmental exchange for education and the role of religion. In some countries
there are still sharp discussions and disagreements in opinions among advocates of the attitude in favor of
inclusion of religion in schools (often lead by religious institutions) and their opponents who are inclined to
"keep religion out of school. Increased pluralism in the society and the demands for the rights of ethnic
communities question the educational policy that "ignores" or in some other manner discriminates religious
traditions and values of ethnic communities. The comparative analysis of certain written sources says that
religious education as a separate subject in multiple educational systems has a status of either a compulsory or an
1
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optional subject. But, there are systems where there this is not a separate subject but certain religious contents
are covered within specific topics in other teaching subjects such as history, philosophy, sociology, language,
and literature. It is true that today it is hard to find a country in which the policy of separation of church from
state or national policy of secular education reached a full shutdown of religion from educational policy and
school practice. The discussion of religion is often impulsive with no understanding and with political and
emotional charge. Firm stance and opinions commonly heard and on which policy and practice are based are
contained in the assertions that: religion and church have no place in public schools, and that religious education
is indoctrination. In that sense, a number of issues have been initiated: is the separation of state and religious
institutions necessary for an open society, which are the interests of religious institutions for democracy, social
changes and the system of education, are there educational objectives and forms of religious education that
should be studied in an open society, etc. Due to the fact that the society today is facing a moral crisis of young
people, does religious education have to be part of the curriculum, and whether in young people see the solution
of their problems in it. And even if it is so, what is it that needs to be included in the programs? In this interest is
the Convention on Human Rights, which, together with International Education Standards directs the national
policy towards the inclusion of religion into the educational sphere. Parents and religious institutions are
responsible for the personal religious and spiritual development of children, not schools – this is an often
emphasized assertion. But it raises the following question: can the factors influencing development, such as
parents, peers, and other external influences, be practically singled out? Learning about different religions in
schools is necessary in order to increase tolerance and social cohesion. But the dilemma that arises is whether
religion really has the power to develop the skills of tolerance and respect for diversity, and, if it does, how these
competences will be developed. Is it possible to study religion as part of culture in the analytical model of these
two phenomena, with a certain dose of contents from these two? The fact is also that religion as part of culture
has a strong influence in the formation of the religious identity of each individual, and that in turn this is
reflected in the recognition of the characteristics of a multicultural environment and intercultural
communication.
RELIGIOUS EDUCATION FROM MACEDONIAN PERSPECTIVE
A full-blown definition of religiosity will not be attempted here. However, it is important to distinguish between
two separate, though complementary, aspects. As a rule, religious systems include both practices (usually
institutionalized in the form of a Church) and a collection of ideas and beliefs. Both dimensions have been
mapped by constructing two corresponding indexes. The first one relates to affiliation/identification with the
institutional side of religious practice, i.e. a church, and will be referred to henceforth as ‘religious belonging’.
The second one is connected more to the ideational/beliefs side of religion and shall be termed ‘religious
believing’. While religious systems normally integrate both the institutional and the ideational sides, a distinction
is necessary as both belonging without believing and especially believing without belonging are possible. Why
we need religious education? There are a lot of question especially in education environment as “What can I
learn from you if we cannot be different from each other? Why would I learn at all when it does not make a
difference where you come from, who you are, and what you stand for?” Educational meeting places originate
where differences in interpretation occur. ‘You are different from me, your way of acting is strange to me, but I
want to know you, you intrigue me. This is where I stand, where do you stand?’ These questions can open up the
context of ‘diversity’ in the classroom and reshape it into a ‘learning in difference’ experience, wrote Roebben.
There is a religious aspect to many of the problems that contemporary society faces, such as intolerant
fundamentalist movements and terrorist acts, racism and xenophobia, and ethnic conflicts; and considerations
should also be given to inequality between sexes in religion. Religions are a trouble maker. So Religion often
reinforces, or is used to reinforce, international, social and national minority conflicts. The question of tolerance
has to be further developed. But we must say that there are more comprehensive perceptions of religion such as:
Religion as a strictly personal matter, Religious communities, Religions as (at least) »cultural facts«, the
religious dimension of intercultural dialogue as a part of multiculturalism, etc. There are considerable overlaps
between the Council of Europe’s agenda and the concerns of religious communities: human rights, democratic
citizenship, and promotion of values, peace, dialogue, education and solidarity. The purposes of religion are: to
guarantee freedom of conscience and religious expression, to promote education about religions, to promote
better relations with and between religions and to promote the cultural and social expression of religions.
In this sense, experts speak of a few concepts on studying religion in schools, as follows: Learning about
religion, Learning in/through religion and Learning from religion. These concepts are in accordance with the
four principles, four pillars of education of The international Commission on Education for the twenty-first
century (Learning: The Treasure Within, 1996):
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o

learning to know (acquiring the instruments of understanding)

o

learning to do (to be able to act creatively on one's environment)

o

learning to live together, learning to live with others (so as to participate and co-operate with other
people in all human activities)

o

learning to be (the aim of development is the complete fulfillment of man in all the richness of his
personality).

These principles can be seen as elements of a holistic approach to education, an integrative understanding of
education, where body-mind-spirit are not fragmented and isolated but integrated. So, education must
simultaneously provide maps of a complex world in constant turmoil and the compass that will enable people to
find their way in it. For these reasons, today the concept Learning about religion is being promoted. This
concept is the answer to the question about what kind of education and religious education we need to provide a
sustainable future together. The main idea of this concept is: multi-religious learning, knowing the other,
information through documentation, heuristic competence and the teacher provides information as an expert.
Education about religion is a concept whereby religions are taught outside of themselves, beyond religions in a
historical - descriptive way. Religious beliefs and values are studied in order to understand their impact on the
individual and the community. Holy books, the Bible and the Qur'an are read not as sacred texts but as historicalliterary works. This concept promotes religious studies or comparative religious systems. The concept of
Education from religion is also interesting. With this approach students have the opportunity to seek answers
from different religions on certain religious and moral matters of faith and morals, religion and ethics. We use
contents that already exist in the religions as answers to questions. With this concept the focus is placed on
students’ experiences. In fact, learning from religion is a concept with a few crucial elements such as: interreligious learning, respecting the other, interpretation through communication, social competence, etc. In this
concept the teacher manages the communication as a moderator.
In the last four school years, the subject Ethics in Religions was introduced in the Republic of Macedonia in the
sixth grade with the status of an elective subject. Its introduction is the result of a survey conducted on citizens
according to which religious education or scriptures should be introduced, primarily due to the continuation of
religious heritage and traditions and the preservation of religious communities, as well as to strengthen mutual
tolerance and respect for human and civil rights and freedoms. The curriculum should be in the form of
"teaching about religion" and it should include the study of major domestic religions, with the representation of
one lesson a week. It should be conducted by theologians delegated by religious communities whose religion is
taught. Also, the teaching subject should provide testing and evaluation of knowledge and skills, clearly defined
at the level of standards with a range of indicators. Finally, during lessons, students should not be divided on
religious or gender grounds, but the choice of these should be left to the students. Our study includes students
from the sixth grade of five elementary schools, during a period of four school years, from 2010/11 to 2013/14
year. Starting from the 2010/11 school year onwards we analyzed student achievement in the subject Ethics in
religion expressed in the school assessment. The analysis of the pedagogical documentation and records showed
that the number of students choosing this subject is increasing (from 30% in 2010/11 school year to 65% in
2013/14 school year). The analysis of school achievement found that it is relatively high. The average grade of
students who attend Ethics in religion is relatively high (4.32), which corresponds to the average school
performance (4.20).
CONCLUSION
Over recent years, the question of the place of religion in public life has re-emerged in Europe, in societies
which, though ever more secular, are increasingly multicultural and in search of meaning. The debates over the
new European constitution, concerning the cultural and religious identity of Europe, clearly demonstrated the
currency of the issue and the extreme sensitivity surrounding it in an enlarged Europe. As a mirror of society,
school is directly concerned with the question of the place of religion in public life. There is by no means
unanimity on the subject, as is evident from the growing controversy, not only over the presence and wearing of
religious symbols in school, but also over the status to be given to teaching about religions. Some would say that
such issues are marginal when considered alongside the major challenges of equity and efficiency confronting
state education systems that are faced with significant budgetary restrictions. The issues take on a whole new
meaning when seen in the larger perspective of educating citizens who will be living and working in ever more
multicultural societies and when religion is seen as a cultural fact and a field of knowledge that cannot be
ignored. Teaching about religions and other convictions, together with the broader objective of intercultural and
citizenship education for young people should play a very important role in reversing this trend. However,
approaches to religious education adopted in state schools in Europe still have some way to go to take up this
challenge. Such approaches are very varied and remain deeply rooted in the history and circumstances of each
state. Teaching can be confessional or non-confessional, obligatory or optional, with or without an alternative
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subject. It can also take the form of teaching about religious facts and be integrated into existing subjects. It can
be provided by the different confessions, by the state or through cooperation between church and state.
Circumstances are not set in stone, however, and over the last 20 years there have been interesting developments
that may augur more important changes in the future. While confessional teaching may remain the most
widespread approach in Europe (with occasional gestures towards religious diversity), non-confessional, neutral
and plural-religious teaching, as well as teaching about religious facts (fait religious) appear to be gaining
ground. In that context the question of religious education in the Republic of Macedonia has great relevance and
is subject to numerous expert analysis, discussions and expertise. The fact is that the upward trend of interest in
teaching the subject of Ethics in religion is also present today, which imposes questions to think about: should it
get the status of a compulsory teaching subject, how many years should it be studied in the educational system
(at present it is being studied in only one grade), can and should it also be studied in secondary education, and let
us not exclude the possibility of introducing it in higher education (although at teachers’ faculties there are
elective courses that partially or fully comprise religious contents, such as: Multicultural education, Religious
systems, Religious communities). The answer to these questions will be an incentive for some subsequent
research.
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EĞİTİMDE ANADİL: ULUSLARARASI VE ULUSAL BELGELER VE İKİ DİLLİ EĞİTİM
İSTEKLERİ
MOTHER TONGUE AT EDUCATION: INTERNATIONAL AND NATIONAL
DOCUMENTS AND REQUESTS OF BİLİNGUAL EDUCATION
Yücel Atila Şehirli1
Özet
Son yıllarda Türkiye’de başlayan yeni Anayasa’nın hazırlanması sürecinde “eğitimde anadil” istekleri önemli bir tartışma
konusunu oluşturmaktadır. “Anadilde eğitim” ile “Anadilin öğrenimi” birbirinden farklı kavramlardır. Anadilde eğitim;
eğitim sürecinde öğrencilerin göreceği bütün derslerin Türkiye’deki bütün etnik grupların kendi dillerinde olmasını içeren
bir kavramdır. Anadilin öğrenimi ise, bireyin kendi anadilinin gramer ve diğer özelliklerinin öğrenimi için ders verilmesi
anlamına gelir.
“Resmi dil” terimi, günlük hayatta kullanılan ve idare tarafından vatandaşları ile resmi bir iletişim aracı olarak kabul edilen
dili ifade eder. Anayasa’nın 3. ve 42. maddelerinde vurgulandığı gibi “resmi dil” Türkçe’dir. Türkiye “üniter” bir devlet
olup Türkçe aynı zamanda “eğitim dili”dir. “Anadilde eğitim” ise Anayasanın 42. Maddesi gereğince mümkün değildir. 42.
Maddeye göre; “….Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak
okutulamaz ve öğretilemez….” Zaten ülkemizin üniter yapısı, ekonomisi, nüfusun bölgesel dağılımı ve konunun
uygulanabilirliği bakımından da “ana dilde eğitim” veya “iki dille eğitim” mümkün değildir. Ancak ana dil eğitimi
konusunda, dil kurslarının açılmasında olduğu gibi veya televizyon yayınlarının yapılması gibi birtakım düzenlemeler
yapılabilir. Eğitimde anadilin yeri bakımından insan haklarına ilişkin sözleşmelere bakıldığında “Global seviyedeki
sözleşmeler” ve “Bölgesel düzeydeki sözleşmeler” olarak ikili bir ayırım yapılabilir.
Türkiye’nin “çok kültürlü” veya “tek kültürlü” bir ülke mi olduğu yine “çok kültürlülüğün” “zenginlik” mi “ayrışma
nedeni” mi olduğu yoğun bir şekilde tartışılmakla birlikte; eğitim ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. Bu sorunun
yıllardır göz ardı edilen ve en karmaşık yönlerinden biri, “ana dili Türkçe olmayan çocuklara Türkçenin öğretilmesidir”.
Türk kökenli olmayan vatandaşlarımız, sosyal hayata entegre olmakta zorlanmakta; bunun sonucu olarak bütün toplum
sorun yaşamaktadır.
Bu konuda en azından Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinde iki dilli çocukların eğitimi ve onlara Türkçenin öğretilmesi
ile ilgili dersler konulabilir. Eğitim Fakültelerinin programları ağırlıklı olarak YÖK tarafından hazırlandığı için MEB ile
YÖK arasında bu konuda işbirliği yapılmalıdır. İki dillilikle ilgili sürece sadece Türkçe öğretmenleri değil, bütün
öğretmenler dahil edilmelidir. Bu konuda yapılacak olan çalışmalardaki amacın “asimilasyon değil”, “toplumsal
entegrasyon” olduğu unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Anadilde eğitim, Anadilin öğrenimi, İki dilli eğitim, Anayasa, Türkçe.
Abstract
The requests of “mother tongue at education” have formed an important discussion issue during the process of preparing a
new constitution in Turkey in recent years. The concepts of “education at mother tongue” and “learning mother tongue” are
different concepts. Education at mother tongue is a concept including that all courses at the education process should be
presented at their own mother tongues of the all ethnic groups. Learning mother tongue is presenting courses for learning
the grammar and other features of the mother tongue of the individual.
The term of “official language” expresses the language that is used in everyday life and accepted as an official
communication tool by the government. As it is emphasized at the 3rd and 42nd items of the constitution, “official language”
is Turkish. Turkey is a unitary state, and Turkish is “language of education” at the same time. “Education at the mother
tongue” is not possible according to the 42nd item of the constitution. According to this item, any other language except
Turkish cannot be taught as mother tongue to Turkish citizens at education and teaching institutions. As a matter of fact,
“education at mother tongue” or “bilingual education” is not possible in terms of the unitary structure, economy,
geographical distribution of the population, and applicability of the issue. However, some amendments may be done about
mother tongue education such as language courses or television programmes. Two distinctions can be done about the place
of mother tongue at education at conventions on human rights as “Global conventions” and “Regional conventions”.
Education is one of the important problems of our country while it is intensely discussed if Turkey is one-cultured, or
multi-cultured, or being multi-cultured is richness or a reason of disintegration or not. One of the most neglected, and a
complex aspects of this problem is “teaching Turkish to children whose mother tongue isn’t Turkish”. Our citizens not
Turkish in origin have troubles in integrating to social life; therefore, all the society has problem.
At least courses about education of bilingual children, and teaching them Turkish may be presented at education faculties
about this issue. National Education Ministry and the council of higher education should cooperate on this topic. Not only
Turkish teachers but also all teachers should be included to the process of bilingualism. It should not be forgotten that the
aim of these studies is “social integration” “not assimilation”.
Key Words: Education at Mother Tongue, Learning Mother Tongue, Bilingual Education, Constitution, Turkish.
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GİRİŞ
Türkiye’deki tüm vatandaşlara Anayasa ve ilgili yasalar uyarınca “milli bir eğitim verilmesi zorunludur”.
“etnik temele” , “kültürel farklılıklara” ve “çokkültürlülük” esasına dayalı bir eğitim verilemez. Türkiye’de
milli kimlik oluşurken “entegrasyon” (bütünleşme) modelini benimsemiştir. Temel unsur olarak; “sosyalleşme,
eğitim, hukuk ve yasa önünde eşitlik ilkesi” benimsenmiştir. Bu modelde vatandaşlar “kültürel farklılıklarını
ifade edip koruyabilirler”. Fakat bu “kültürel farklılıklarını siyasallaştıramazlar”. Devlet, “her etnik temele”,
“farklı kültürlere”, “farklı anadillere”, “bölgelere”, “yörelere” göre farklı eğitim modelleri uygulayamaz. Buna
ne iç hukukumuz ne de devlet ve milletimizin kuruluş temelleri müsaittir.
Türkiye’de son yıllarda Kürt vatandaşlarından bazıları özellikle bazı siyasi partilerin (HDP-Halkların
Demokratik Partisi ve BDP-Barış ve Demokrasi Partisi) yönlendirmesi ile “anadilde eğitim” ve “tüm kültürel
hakların tanınmasını” istemektedirler. Fakat mevcut Anayasa ve yasalara göre Türkiye’de “anadilde eğitim”
yapılamaz. Bu gerçeğe rağmen Türkiye’de 2014-2015 eğitim öğretim yılı sorunlarla başladı. Kürt
vatandaşlarımızdan bazıları Anayasa’ya aykırı olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinin bazı il ve ilçelerinde
“Kürtçe eğitim veren” kurumlar kurup fiilen devlet ile mücadele etmeye başladılar. Devlet bu açılan okulları
mühürleyince bir yandan diğer okulları yakıp yasal eğitime imkân tanımayan terörist eylemler içine girerken,
öte yandan kendi halkının tümünü organize biçimde sokağa döktüler. Sivil itaatsizlik eylemleri başlattılar.
Kuşkusuz “Kürt Açılımı” projesinin yaratığı cesaretin bu olaylardaki rolünü unutmamak gerekir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm vatandaşlarına Anayasa ve ilgili yasalar uyarınca “milli bir eğitim”
vermektedir. Son yıllarda Avrupa Birliği’nin istekleri doğrultusunda ilgili yasalarda değişiklikler yapmaktadır.
Fakat bulunduğumuz coğrafyanın hassas olmasının yanında devletin ve milletimizin kuruluşu dağılan bir
imparatorluktan tek bir millete (Türk) ve devlete (Türkiye Cumhuriyeti Devleti) dayanan tek (üniter) bir yapı
olduğu için hassastır. Bu hassas dengenin ve uyumun bozulması durumunda devletin üniter yapısı ayrıca Türk
milletinin de birlik ve beraberliği parçalanacaktır. Bu yapının devamını sağlamak ancak mili eğitim sisteminin
başarı ile sürmesiyle mümkün olacaktır. Atatürk’ün temelini oluşturduğu milli eğitim sisteminin aksayan
yönlerini akıl ve bilimden sapmadan ve çağdaş ilkelerle düzeltmek devletin görevidir. Fakat değişen ve gelişen
dünyada bu konuda sivil toplum kuruluşlarının, eğitimcilerin ve bilim adamlarının üzerine düşeni yapması
gerekmektedir. Eğitim sistemimizin Atatürk’ün belirlediği doğrultuda sahip olduğu temel ilkeler, dayandığı
esaslar ve uygulanacak ilkeler kanaatimizce doğrudur. Yeter ki bunlar çağdaş prensiplerle ve akılcı yöntemlerle
işletilebilsin. Bunlar değişen iktidarlara göre kesintiye uğratılmasın ve popülist yaklaşımlardan kaçınılsın.
(Şehirli, 2009, s.327-332)
DİL HAKLARINA İLİŞKİN KAVRAMLAR
Dil hakları, bireyin bir dili kullanımına ilişkin hakları ifade eder. Bu hakların başka haklarla ilişkisi
vardır. Dil hakları, “ayrım yasağı, ifade özgürlüğü ve özel yaşama saygı” gibi genel insan hakları
standartlarından doğmuştur. Dili kullanım özgürlüğü, ifade özgürlüğü ile doğrudan doğruya ilgilidir. (Ergin,
2010, s.15) Dil haklarına ilişkin bazı kavramlara değinmenin yararı olacaktır.
Dil, Anadil, Resmi Dil, Devlet Dili ve Eğitim Kavramları
Dil (İngilizcesi; language); “İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya
işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan” anlamına gelmektedir. Kısaca; “İnsanlar arasında karşılıklı haberleşme aracı
olarak kullanılan; duygu, düşünce ve isteklerin ses, şekil ve anlam bakımından her toplumun kendi değer
yargılarına göre biçimlenmiş ortak kurallarının yardımı ile başkalarına aktarılmasını sağlayan, seslerden örülü
çok yönlü ve gelişmiş bir sistem” olarak tanımlanabilir. Türkçe, Almanca, Çince, İngilizce, Japonca gibi.
(BSTS/Gramer TerimleriSözlüğü, 2003) Dilin, kişinin düşüncelerini ifade edebilmesini sağlayan bir iletişim
aracı olduğu genel kabul görmektedir. (Korkmaz, 1992, s.43)
Anadil (İngilizcesi; mother language); “Kişinin evinden, çevresinden öğrendiği dil” anlamına gelmektedir.
(BSTS/Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, 1972,BSTS/Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu, 1997) Kişinin
birden çok dili biliyor olması durumunda, hangi dilin anadili olduğu sorusu ortaya çıkmaktadır. Anadili kavramı
farklı şekillerde tanımlanabilmektedir: “Kişinin ilk öğrendiği dil”, “kişinin en iyi bildiği dil”, “kişinin en çok
kullandığı dil”, “kişi ile özdeşleşen dil” (dahili tanımlama) ya da başkaları tarafından “bir anadili konuşan olarak
tanımlanan kişinin dili” (harici tanımlama) vb. söz konusu tanımlar daha çok dilbilim ağırlıklı tanımlardır.
Hukuksal olarak ise “resmi dil, devlet dili, bölgesel ve azınlık dili” gibi çeşitli dil kavramları karşımıza
çıkmaktadır. Bu bilgiler ışığında biz anadili “bir bireye ailesi veya çevresi tarafından öğretilen ve bireyin
nesneleri anlamlandırarak, düşüncelerini ifade etmek için kullandığı ilk dil” olarak tanımlayabiliriz. Anadil
genellikle kişinin anne ve babasının mensup olduğu etnik kimliğin dilidir. (Terzioğlu, 2007, s. 92-93)
“Anadil” deyiminin aslı “ana dili”dir ve belirtisiz isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlaması olsaydı, “ananın
dili” denecekti. Tamlayandaki “-nın” ilgi ekidir. Tamlanandaki “i” ise iyelik ekidir. “Ana dili” yazmanın bir
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sebebi, belli kişiye aitliği değil, genele aitliği ifade etmiş oluruz. Bizi “anadil”e alıştırdılar; kavram olarak
“anadil”i ister istemez kullanıyoruz.(Tekin, “Hangi dilde birlik?”, http://www.yenicaggazetesi.com.tr/hangidilde-birlik-28091yy.htm)
Resmi Dil (İngilizcesi; official language); bir ülkede kanunla kabul edilen dile verilen isimdir. Resmi dil devlet
dairelerinde kullanılır. Türkiye'nin resmi dili Türkçe’dir. Her ülkenin resmi dili yoktur. Örneğin İngiltere'de
resmi dil yoktur.
(http://www.turkcebilgi.com/sozluk/resmi_dil)(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&
kelime=resmîdil&uid=42947&guid=TDK.GTS.543e6596c753d3.17209962)
Devletler açısından bir dili “resmi dil” olarak kabul etmenin bazı sonuçları vardır. Bunlar;
1) Birden çok dili resmi dil olarak belirlemiş devletlerde bu dillerin hukuki etkileri aynı olup biri diğerine göre
daha resmi ya da öncelikli değildir.
2) Resmi dil kamu makamları arasında ve idari makamlarla vatandaşlar arasındaki iletişimin aracıdır.
3) Resmi dilin kullanımı ister özel ister kamusal alan olsun ülkenin her yerinde geçerlidir.
4) Vatandaşın kamu makamlarıyla ilişkisinde kamu makamlarının bu dili bildiği varsayılır.
5) Vatandaşların bir iletişim aracı olarak resmi dili asgari düzeyde bildiği kabul edilir. Mahkemelerde savunma
yetersizliği hariç, aksi durum resmen ispat edilmelidir.
6) Ulusal eğitim sistemine zorunlu bir ders olarak resmi dil dâhil edilir. (Terzioğlu, 2007, s.93-94)
Devlet Dili; Hiçbir uluslararası belgede resmi dil ve devlet dili tanımına rastlanmamaktadır. Bazen devletler bu
tabirlerini birbirlerinin yerine kullanabilmektedirler. Uluslararası hukukta devletlerin resmi dil ilan etmek gibi
bir zorunluluğu olmadığı gibi azınlıklara mensup kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için birden fazla resmi dil
belirlemek gibi bir yükümlülüğü de yoktur. (AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği, 1999. )
Eğitim; Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları
elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme,
terbiye anlamına gelmektedir.
(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.543e6b2294fff7.64225888)
Bölgesel Dil ve Azınlık Dili Kavramları
Devletler dil politikasını oluştururlarken uluslararası normları dikkate alsalar bile, kullanılan dilin ağız, şive,
lehçe, bölge dili, azınlık dili veya ulusal dil olup olmadığına dair üzerinde mutabakat sağlanan ölçütlerle
tanımlama yapılmadığından kendilerine ayrım konusunda geniş bir takdir yetkisi alanı bırakılmıştır. Sadece
bölgesel dil ve azınlık dili kavramları, resmi dil ve bir dilin lehçesinin ne olduğuna ilişkin tanımlama
yapılmaksızın, “Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı”nda tanımlanmıştır. (Terzioğlu, s.95-96) Şartın 1
inci maddesine göre, bölgesel diller veya azınlık dilleri, bir devletin toprakları içinde bu devletin geriye kalan
nüfusundan sayıca daha az bir grup oluşturan vatandaşları tarafından geleneksel olarak kullanılan ve devletin
resmi dil(ler)inden farklı olan diller olup devletin resmi dilinin lehçeleri ve/veya göçmen dillerinin lehçeleri
kapsam dışındadır. (Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nın İngilizce metni için bkz. Avrupa Konseyi,
“European Charter for Regional or Minority Languages CETS No.: 148”, Erişim:24.11.2011,
http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/148.doc ) Şartta azınlık dilinin yanı sıra bölgesel
dilden bahsedilmesinin temel nedeni, Fransa gibi bazı ülkelerin anayasal nedenlerle, çeşitli kültürlere ve farklı
anadillere sahip olan vatandaşlarını azınlık olarak tanımamalarıdır. Bunlar bölge kültürleri ve dilleri
çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle anayasal engellerin aşılması amaçlanmıştır. (Terzioğlu, 2007, s. 96)
Dil Haklarının İçeriği
Dil hakları kültürel haklar kapsamında değerlendirilmekle birlikte dil haklarının bireysel haklar bağlamında mı
yoksa kolektif haklar bağlamında mı ele alınması gerektiğine ilişkin literatürde bir tartışma yaşanmaktadır.
Tanınmış yazar Will Kymlicka’nın da dahil olduğu bir grup yazar dil haklarının kolektif bir hak olduğunu ileri
sürer. (Bkz. Kymlicka, Will, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford University
Press, Oxford, 1996.) Fernand de Varennes’in içinde bulunduğu bir grup ise dil haklarını geleneksel insan
haklarının bir türevi olarak algılar. (Erkan, E. “Giriş”, Avrupa Birliği Sürecinde Dil Hakları, haz. Ebru Uzpeder,
Helsinki Yurttaşlar Derneği Yay., İstanbul, 2003, s.5.) De Varennes’e göre, dil hakları ya da daha genel olarak
azınlık haklarının, kolektif haklar olduğu yönünde yaygın bir algı hatası vardır. Oysa dil hakları, her biri
uluslararası hukuk kapsamında bireysel haklar olan ayrımcılığa tabi tutulmama, ifade özgürlüğü ve özel yaşam
hakkı gibi genel insan hakları standartlarından türemiştir. (Varennes, Fernand de, “Language Rights as an
Integral Part of Human Rights”, International Journal on Multicultural Societies (IJMS), Vol.3, No.1, (2001),
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s.15. ) Literatürdeki tartışma varlığını halen sürdürmekle birlikte uluslararası hukuk metinleri incelendiğinde dil
haklarının kolektif değil bireysel bir hak olduğu görülmektedir.
Uluslararası sözleşmelerde dil haklarıyla ilgili azınlık dillerinin eğitim, yargı, kamu yönetimi, medya ve
ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta kullanımıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. (Ergin, 2003, s. 15) Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kişinin adını onun özel hayatının bir parçası saymaktadır. Konu AGİT Oslo
Tavsiyeleri’nde de ele alınmıştır. (Ergin, 2003, s. 26)
Geleneksel yerel adlar, sokak adları ve diğer topografik işaretlerde resmi dilin yanı sıra azınlık dilinin de
kullanılmasına ise devletler ancak, bir ulusal azınlığa mensup önemli sayıda kişinin geleneksel olarak yaşadığı
bölgelerde, bu konuda bir talep varsa gayret göstereceklerdir.
Azınlık dilinde eğitim-öğretim hakkına ilişkin düzenlemelere bakıldığında da, Ulusal Azınlıkların Korunmasına
İlişkin Çerçeve Sözleşme’nin esnek niteliği ve içerdiği hakların uygulanmasında devletlere tanıdığı takdir marjı
açıkça görülebilir. 14 üncü maddeye göre, taraf devletler, ulusal azınlığa mensup her kişinin kendi azınlık dilini
öğrenme hakkına sahip olduğunu tanımayı üstlenmektedirler.
Azınlıkların kurdukları özel eğitim ve öğretim kurumları öğretim standartları açısından diğer eğitim ve öğretim
kurumları gibi denetlenecek, gerekli standartlar karşılandığında verdikleri diplomalar resmi olarak tanınacaktır.
(Çavuşoğlu, N., 2005, s.256-257 ve Aydın, A. 2011,s.6-8.)
AB ÜLKELERİ VE ABD ANAYASALARINDA DİL HAKLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER
Aziz Aydın tarafından incelenen 29 ülkeden 18’inin anayasasında (Avusturya, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya,
Fransa, İrlanda, İspanya, Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz,
Romanya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye) resmi dile/devlet diline ilişkin düzenleme yapılmıştır. 10 ülkenin
anayasasında (Almanya, ABD, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Hollanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg ve
Yunanistan) resmi dile ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. 6 ülke anayasasında (Finlandiya, İrlanda,
İspanya, Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta ve Slovenya) birden fazla dil resmi dil olarak kabul edilmiştir. Ülkeler
değerlendirmeye tabi tutulduğunda azınlıklarla ilgili düzenlemelere anayasalarında yer veren ülkelerin tamamı
dil haklarına ilişkin düzenlemeler de yapmışlardır. Bu sonuç azınlık hakları ile dil hakları arasındaki sıkı ilişkiyi
göstermektedir.
Dil haklarına ilişkin düzenlemeye; Türkiye hariç ele alınan 28 devlet anayasasının 11’inde (Almanya, ABD,
Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, Kıbrıs Rum Yönetimi, Lüksemburg, Malta, Portekiz ve Yunanistan)
rastlanmamıştır.
Ülkelerinde yaşayan azınlık gruplarının kimliklerinin korunmasına ve geliştirilmesine katkı
sağlayacağını; Avusturya, Finlandiya, Letonya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovenya anayasalarında
beyan etmişlerdir.
Azınlık kültürünün korunmasını ve geliştirilmesini; Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İsveç,
Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Slovenya anayasal garanti altına almıştır. Azınlık
kültürünün korunması ve geliştirilmesiyle azınlıklara dil haklarının tanınması arasında güçlü bir ilişki
bulunmaktadır.
Azınlıkların kendi örgütlerini ve kültürel derneklerini kurma hakkını ise; Çek Cumhuriyeti, Estonya,
Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya anayasalarında teminat altına almıştır.
Dil hakları bağlamında azınlıkların kendi kitle iletişim araçlarına sahip olma hakkını; anayasalarında
hüküm altına alan tek ülke ise Slovenya’dır.
Azınlıkların kendi eğitim kurumlarına sahip olma hakkını; Estonya, Polonya, Slovakya ve Slovenya
anayasalarında teminat almışlardır.
Anadilde eğitim hakkı ise; Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Slovenya
anayasalarında garanti edilmiştir.
Azınlıkların kendi dilini öğrenme hakkı olduğu; Bulgaristan, Finlandiya, İtalya, Letonya, Litvanya, Polonya,
Romanya, Slovakya ve Slovenya anayasalarında açıkça belirtilmiştir.
Azınlık dillerinin azınlıkların yoğun olarak yaşadıkları yerlerde mahalli idari makamlarla ilişkilerde
kullanılmasına ilişkin düzenleme; Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve
Slovenya anayasalarında yer almaktadır. Macaristan azınlık dilindeki adı ve soyadını kullanma hakkını
anayasasında teminat altına almıştır.
Görüleceği üzere ülke anayasalarında “azınlık” ve “dil hakları” ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler daha çok eski
Doğu Bloku ülkeleri tarafından yapılmıştır. Bunun temel nedeninin AB’nin bu ülkeleri etnik sorunlarını
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çözmeden AB üyesi yapmak istememesi olduğu söylenebilir. Söz konusu ülkeler nispeten yakın dönemde yeni
anayasalara sahip oldukları için azınlık haklarıyla ilgili uluslararası andlaşmalarda yer alan azınlık haklarını ve
bu kapsamda dil haklarını kendi anayasalarına da taşımışlardır.
İncelenen ülkelerden anayasalarında azınlıklara ilişkin düzenleme yapmayan ülkelerden Almanya, Danimarka,
Hollanda, İrlanda, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Portekiz taraf oldukları uluslararası andlaşmaların gereği olarak
ülkelerinde azınlık gruplarının varlığını kabul ederek andlaşmalarda tanınan dil haklarından azınlıkların
yararlanması hususunda yükümlülük altına girmişlerdir.
İspanya, Belçika ve İngiltere; ülkelerindeki farklı etnik gruplara azınlık haklarının ötesinde geniş haklar
tanıdıkları görülmektedir. Bu ülkelerde dil hakları da diğer ülkelere göre daha kapsamlı şekilde düzenlenmiştir.
Anayasalarında azınlıklarla ilgili düzenleme yapmayan ülkelerden küçük yüzölçümüne ve az nüfusa sahip
Malta ve Lüksemburg “Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme”ye taraf olmuşlar ve
yaptıkları bildirimde ülkelerinde azınlık gruplarının bulunmadığını beyan etmişlerdir.
Fransa’nın incelenen ülkelerden farklı bir yaklaşımı bulunmaktadır. Anayasasında azınlık ve dil haklarına yer
vermemekte, ülkesinde azınlık bulunmadığı gerekçesiyle bu haklara ilişkin düzenlemelerin yapıldığı uluslararası
andlaşmalara taraf olmamaktadır. Ancak kendi iç mevzuatında yerel kültürlerin korunması için düzenlemeye
gitmiş ve bölgesel dil olarak kabul ettiği Korsika dili, Brötanca, Bask dili ve Alsace dilinin konuşulduğu
yerlerde okulların müfredatına bu dillerin konulmasını benimsemiştir.
ABD ise; dil haklarıyla ilgili düzenlemeleri eyaletlere bırakmış, eyaletler bu konuda kapsamlı düzenlemeler
yapma yoluna gitmişlerdir.
Bütün bunlar dikkate alındığında, Türkiye hariç incelenen ülkeler içinde azınlıklarla ve dil haklarıyla ilgili
uluslararası andlaşmalara taraf olmayan ve anayasasında da düzenleme yapmayan bir ülke bulunmaktadır oda
Yunanistan’dır. (Aydın, 2011, s.31-33)
ULUSLARARASI HUKUKTA VE BAZI ÜLKE UYGULAMALARINDA AZINLIKLARIN EĞİTİM
DİLİ ALANINDAKİ HAKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Uluslararası hukuk alanında azınlıklar konusu ve azınlıkların ana dillerine müteallik birtakım haklara ilişkin
bahisler “Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı, Avrupa Konseyi,
Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu” ve bazı diğer bölgesel örgütler çerçevesinde kabul edilen çok
sayıda belge, karar ve sözleşme ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu belgelerin hiçbirinde “azınlık” kavramının
hukuken genel kabul görmüş ve her devlet için geçerli bir tanımı olmadığından ve her devlet kendi azınlık
tanımını yaptığından, konunun mahiyeti daha çok antlaşmalarla şekillenmekte veya ülkeler uluslararası bir
belgeye imza koyarken kendi azınlığını belirleme hakkına sahip olmaktadır. Ancak bu antlaşmaların uluslararası
hukuk düzenlemelerine uygun olarak veya azınlıkların korunması konusunda Birleşmiş Milletler, AGİT ve
Avrupa Konseyi belgelerine atıflar yaparak oluşturulduğu da görülmektedir. (Terzioğlu, 2007, s.125-126)
Burada AB ülkelerinin siyasî tercih ve yapıları itibarıyla ülkemize olan benzerlikleri açısından seçilmiş
olanlarının azınlıklar konusundaki uygulamasından kısaca bahsetmekte fayda vardır.
Almanya’da; sadece Danlar, Prizyanlar, Alman Sintileri ve Romanlar azınlık statüsünde kabul edilirken azınlık
dili olarak Danca, Upper Sorb ve Lower Sorb dilleri, Kuzey Frizyan ve Sater dilleri ile Romanî dili kabul
edilmiş ve resmî işlerde Almanca hariç hiçbir bölgesel ve azınlık dili kabul edilmemiştir.
İngiltere’de ise; çokuluslu bir devlet inancının uzantısı olarak İskoçlar, Galliler ve İrlandalılar, Romanîler,
Yahudi ve Sihler “azınlık” olarak değil “ulusal nitelikli ırksal grup” olarak kabul edilmektedir. Diğerleri ise
etnik azınlık grup kapsamındadır. Azınlık dillerinin eğitimi oldukça sınırlıdır.
Fransa; resmî olarak hiçbir grubu azınlık kabul etmeyen “Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı”nı
imzalarken azınlıklar konusundaki devlet politikasına ilişkin görüşlerini açıkça ifade etmiştir. Buna göre,
Sözleşme’yi imzalarken amacının “azınlıkları tanımak ve korumak olmadığını, ülkenin bölünmez bütünlüğünün,
yasa önünde eşitliğin, Fransız halkının tekliğinin üstün olduğunu” açıkça bildirmiştir. Fransa’da tüm vatandaşlar
Fransız halkından kabul edilmektedir ve Fransa’nın resmî ve zorunlu dili Fransızca’dır.
İtalya’da ise; azınlık olarak sadece dilsel azınlıklar kabul edilmişken Arnavutlar’ın, Yunanlar’ın, Hırvatlar’ın,
Oksitanlar’ın dilsel olarak azınlık statüsü yoktur. Sayıları bir milyon olan ve tamamına yakını Sardinya’da
oturan ve Ada’da ezici çoğunluğa sahip bulunan Sardinyalılar’ın Sard dilini kamu hayatında kullanmaları
konusunda bir serbestî yoktur ve resmî dil İtalyanca’dır.
Özerk bölgelere ayrılmış veya federatif yapıda olan ve yine tarihsel süreçte bir ulusun öne çıkamadığı veya çok
bölgeli ülke örnekleri mevcutsa da, bunlar ülkemizin millî ve üniter yapısı ile örtüşmediğinden onlara burada
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yer vermek anlamlı değildir. Ancak şu kadarı bilinmelidir ki bu ülkeler açısından bile sınırları içinde bir azınlık
grubu olabilmek devletin hukuken tanımasına bağlı bir olgudur.
Bir topluluk, azınlık kavramının sosyolojik bir tahlilden yola çıkarak çerçevesini ortaya koymak için ifade
edilen yukarıda sayılan unsurların tamamını taşımak adına dünyadaki en güzel örnek olsa bile, bir devletin ya
bir uluslararası belge veya bir iç hukuk düzenlemesi ile söz konusu topluluğu azınlık olarak hukuken
tanımaması durumunda, bu topluluğun azınlık statüsüne girebilmesi mümkün değildir. Yani burada asıl mesele,
devletin kendi azınlığını tanımlamada bir serbestîye sahip olması ile (Bir grubun azınlık olabilmesi için devlet
tarafından tanınması gerektiğine ilişkin tartışmalar konusunda bkz. Kurubaş, 2004, s.20) evrensel ve uluslararası
hukuk ilke ve süjeleri bakımından uygulamanın ve kabulün de buna paralel olduğudur. (Tunç, 2012, s.187) Bu
paralellik evrensel veya uluslararası hiçbir belge veya kuruluşun yeni bir azınlık yaratma amacı taşımamasında
ifadesini bulur. Bunun aksini iddia etmek, bu anlamda mümkün ve meşru değildir. Belirli bir grubun azınlıklara
tanınan haklardan yararlanabilmesi, söz konusu grubun ancak azınlık olarak tanınmış olmasını gerekli kılar ki,
farklı birtakım özelliklere sahip olsalar da herkes azınlık kavramına girmemektedir. Dolayısıyla uluslararası
belgeler devletlere etnik, kültürel, dilsel ve dinî anlamda farklı gruba azınlık olarak muamele etme yükümlülüğü
getirmemekte ve yeni azınlıklar oluşturmayı hedeflememektedir. (Terzioğlu, 2007, s.128) Sonuç olarak şu
söylenebilir ki, kuramsal olarak üzerinde anlaşılmış bir azınlık kavramı olmadığından uluslararası hukukta
herkesçe kabul edilen bir azınlık tanımı ve bu tanıma bağlı haklardan söz etmek de mümkün değildir. (Tunç,
2012, s.183 ve Türker, 2012,s.20-22)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA AZINLIKLARIN DİL HAKLARINA İLİŞKİN
DÜZENLEMELER
Türk Hukuku Bakımından Azınlıklar
Türkiye’de çoğunluktan farklı “etnik” ya da “dinsel özelliklere sahip grupların” “azınlık” (Terzioğlu, 2007,
s.181–198) olarak kabul edilmeleri ve buna bağlı olarak da “azınlık haklarından yararlanmaları, bu grupların
devlet tarafından tanınmış olması şartına bağlıdır”. (Çavuşoğlu, 2001, s.124) Türkiye azınlıkları ilgilendiren
bazı çok taraflı antlaşmalara (Anayasa Mahkemesi’ne göre; “Lozan Barış Antlaşması’yla 18 Ekim 1925 günlü,
“Türkiye ve Bulgaristan arasındaki Dostluk Antlaşması”nda sayılanlar dışında Türkiye’de “azınlık” ya da
“ulusal azınlık” bulunmamaktadır.” (Anayasa Mahkemesi’nin 10.7.1992 tarih, E. 1991/2 (Siyasi Parti Kapatma),
K.1992/1 Sayılı Sosyalist Parti Kararı.) taraf olurken “azınlık” kavramının kapsamına ilişkin çeşitli çekinceler
koyduğunu ve bildirimlerde bulunduğunu görmekteyiz. Bu “çekince ve bildirimler” şunlardır;
1-“Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi” (madde 17, 29 ve 30)
2-TBMM,“Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme” (madde 27). “Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme” (madde 13)
3- “Kopenhag Belgesi”
4- “Moskova Belgesi”
5- “Helsinki-II Belgesi” (Çavuşoğlu, 2001, s.93)
Bunların dışında Avrupa Konseyi öncülüğünde oluşturulan “Ulusal Azınlıkların Korunmasına Dair Çerçeve
Sözleşme” ve “Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı” Türkiye tarafından imzalanmamıştır. (Seçen, S.,
2011, s.26.)
Türkiye açısından duruma bakıldığında, bazı grupları azınlık olarak tanıyan hukukî belgelerin “Lozan Barış
Antlaşması” ve 18.10.1925 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Krallığı Arasındaki Dostluk
Antlaşması” olduğu görülmektedir. (Terzioğlu, 2007, s.184) Bulgaristan’la imzalanan Antlaşma gereğince;
“Bulgar kökenli Türk vatandaşları”, Lozan Antlaşması’na göre ise; “sadece gayrımüslim unsurlar” azınlık
olarak kabul edilmiştir. Bunlar dışındaki gerek ırk gerekse de dil bakımından farklı özellikleri olan unsurlar
azınlık olarak sayılmamıştır. (Meray, S., 1973, s. 306; Tunç, 2004, s. 217. ) Lozan Barış Antlaşması’nın 38’inci
maddesi ile 54’üncü maddesi arasında Türkiye’deki azınlıkların hakları düzenlenmiş, bu kapsamda anadil ile
ilgili olarak şu hükme yer verilmiştir: “Gayrımüslim ekalliyetlere mensup Türk tebaası masrafları kendilerine
ait olarak her türlü din ve hayır cemiyetleri ve eğitim kurumları kurmak ve burada kendi dillerini serbestçe
kullanmak hakkına sahip olacaktır. Türkiye gayrımüslim tebaanın mühim bir ölçüde yerleştikleri kaza ve
şehirlerde ilkokullarda kendi dilleri ile öğrenim yapmalarına kolaylık gösterecektir. Bu hüküm Türkiye’nin bu
okullarda Türk dilinin okutulmasını mecburî kılmasına engel olmayacaktır.” (Çelikel ve Gelgel, 2007, s. 26)
Görüldüğü gibi, ülkemizde “uluslararası hukuka uygun olarak” ve “açık bir şekilde” azınlıklar tanımlanmıştır.
Bunlar Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Krallığı arasındaki “Dostluk Antlaşması” gereği “Bulgar kökenli
Türk vatandaşları” ve Lozan Antlaşması’na göre ise sadece “Rum, Ermeni ve Musevî Türk vatandaşları”dır.
Bu açıdan, “anadilde eğitim hakkı”, azınlık olmaları ve/veya tanınmaları sebebiyle sadece bu gruplara
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tanınmıştır. Bunların dışında “ister dinî, ister kültürel, ister dilsel, isterse etnik açıdan olsun, Türkiye açısından
tanımlanan başka bir azınlık grubu ve dolayısıyla da talep edilecek bir anadilde eğitim hakkı yoktur”.
Uluslararası hukuk belgelerinin asla yeni azınlık grupları yaratmayı hedeflememektedir. Dolayısıyla Türkiye
Cumhuriyeti Devleti için ne uluslararası hukuk belgelerinde ne de ulusal hukukta yeni bir azınlık grubunu
tanımlamayı gerekli ve haklı kılan bir argüman mevcut değildir. Bunun aksini iddia eden tezler, hukuken bir
geçerliliği sahip değildir. (Ercan, 2012,s.22-23)
1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti anayasasında azınlıklarla ve dil haklarıyla ilgili özel düzenlemeler yer
almamıştır. Anayasanın 3 üncü maddesinde resmi dilin “Türkçe” olduğu belirtilmiştir. Türkiye’nin azınlıklarla
ilgili olarak izlediği politika aynı çizgide gelişmiştir. Türkiye “statüleri ikili ya da çok taraflı antlaşmalarla
belirlenen grupları azınlık sayma” politikasını kuruluşundan bu yana sürdürmektedir. Uluslararası kuruluşlar
çerçevesinde konuya ilişkin yapılan çalışmalarda Türkiye hep aynı tezi savunmuştur. (Şeref, 1995, s.127) AGİK
(Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı) Kopenhag Belgesi’ni kabul eden Türkiye, Yürütme Sekreteri’ne
gönderdiği bildirimde “ulusal azınlık kavramının ancak ikili ve çok taraflı uluslararası belgelerle statüleri
belirlenen grupları kapsadığı”nı vurgulamıştır. Türkiye benzer görüşleri 1990 Moskova Belgesi ve 1992
Helsinki II Belgesi için yaptığı bildirimlerde tekrarlamıştır. (Çavuşoğlu, 2001, s.18.)
Türkiye açısından azınlık tanımının yapıldığı en önemli metin Lozan Barış Antlaşması’dır. Lozan’ın
“Azınlıkların Korunması” başlığını taşıyan I. Kısım III. Bölümünde (md.37-45) Türkiye’de yaşayan
gayrimüslimler azınlık olarak kabul edilmiştir. Bu maddelerde azınlıklara (Uygulamada Türk vatandaşı Rum,
Ermeni ve Yahudi etnik kökenli kişiler Lozan Barış Andlaşması’nın azınlıklara tanınan dil haklardan
yararlanmaktadırlar. (Gayrimüslim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Lozan Barış Andlaşması’nın 37-45 inci
maddelerinde sayılan haklardan yararlanacağı açık olmakla birlikte, hem gayrimüslim vatandaşların hangi
gruplardan oluştuğu konusunda akademik tartışmalar devam etmektedir. Bkz. Oran, 2001, s.49-66) Tanınan dil
hakları şunlardır:
-Medeni ve siyasi hakların kullanımında eşitlik. (md.39/1)
-Özel veya ticari ilişkilerde, din, basım veya yayım hususlarında ve sosyal yaşamda herhangi bir dilin serbestçe
hiçbir kayıt olmaksızın kullanımı. (md.39/4)
-Mahkemelerde Türkçeden başka dil konuşanlara uygun kolaylıkların sağlanması yükümü. (md.39/5)
-Müslüman olmayan Türk vatandaşlarının hukuken ve fiilen diğer Türk vatandaşlarına yapılan muamele ve
güvenceden yararlanma hakkı. Özellikle, giderleri kendileri tarafından karşılanmak üzere, hayır kurumları, dini
ve sosyal kurumlar, okullar ve benzeri eğitim ve öğretim kurumları kurmak, yönetmek ve denetlemek ve
buralarda kendi dillerini serbestçe kullanmak ve dini ayinlerini serbestçe yapma konusunda eşit muamele görme
hakkı. (md.40)
Eğitim konusunda önemli oranda oturdukları il ve ilçelerde ilköğretimi anadillerinde yapmalarını sağlamak için
uygun düşen kolaylıkları gösterme yükümü. Türk dilinin öğrenimini zorunlu kılma yetkisi saklı tutulmuştur.
(md.41/1)
-Bu tür il ve ilçelerde devlet bütçesi, belediye bütçesi veya diğer bütçelerce eğitim, din veya hayır işlerine genel
gelirlerden sağlanabilecek paralardan hakkaniyete uygun pay almalarını sağlama yükümü. (md.41/2) (Soysal,
1965, s.47-50) Türkiye ne “Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme”yi ne de “Bölgesel veya
Azınlık Dilleri Avrupa Şartı”nı imzalamıştır.
ANADİLDE EĞİTİME KARŞI ÇIKAN GÖRÜŞ VE YAZILARDAN BAZILARI
Bu çalışmamız sırasında anadilde eğitim ile ilgili pek çok kitap, makale ve yazı tarafımızdan incelenmiş olup
bunların büyük bir kısmında “eğitimde anadili isteyen” yani “eğitimde Kürtçeyi isteyen ve savunan” görüşler
ileri sürüldüğü görülmüştür. Neredeyse Türk toplumu “anadilde eğitim hakkının dünyada sadece Türkiye’de
hukuken ve resmen tanınmadığı”, “bunun doğal bir hak olduğu”, “bu tanınırsa toplumun daha da kaynaşacağı,
bütünleşeceği” vb. gibi fikir bombardımanına tabi tutulmaktadır. Hâlbuki ne dünya gerçekleri ne Türkiye
gerçekleri nede bilimsel gerçekler bunun böyle olmadığını göstermektedir. Bilakis bu hakkın tanınması
konusunda Anayasamızın izin vermemesinin dışında Türkiye’yi bağlayacak uluslararası hukuk kuralları
bulunmamaktadır. Bilakis günümüzde büyük devletler neredeyse resmi dil dışındaki ana dilleri bırakalım eğitim
dili olarak tanımayı ülkede konuşulmaması konusunda yasalar çıkarmakta ve bu konuda adımlar atmaktadır.
Eğitimde anadile izin verilmesinin “toplumu ayrışmaya”, uzun vadede ise “bölünmeye” götürecek bir duruma
ve bir “sürece” yol açacağı tarafımızdan ön görülmektedir. Bu nedenle anadilde eğitimin getireceği
olumsuzluklar konusunda seçtiğimiz bazı görüş ve yazıları aşağıda özetlemeden önce “Kürtçe” konusunda özet
bilgi vermek uygun bulunmuştur.
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Kürtçe
“Kürtçe, (Bkz.,Buran, A.,1992, Gülensoy, T.,1986, Gülensoy, T., 1994, Johanson, L., 2002, Kaymaz, Z., 2003,
Korkmaz, Z.,1992, Topaloğlu, A., 1989, Tsabolov, P. L.,2001, Vardar, B.,1998.) genellikle Hint-Avrupa dil
ailesinden bir dil olarak değerlendirilir. Ancak Kürtlerin dil değiştirdikleri ve ilk dillerinin başka olduğu birçok
araştırmacı tarafından dile getirilmektedir.” (Buran A., Kürtler ve Kürt Dili, 2011, s.43-57.) “Kürtçe, yazı dili
geleneği olmadığı için standartlaşmamış ve adeta Osmanlıcanın halk ağızlarındaki kullanımını temsil eden bir
karma dil görünümüne bürünmüştür. Kürtçenin gramer yapısında karmaşık bulunmaktadır. (Buran, 1992)
Söz varlığı konusunda bugüne kadar çok sayıda çalışma yapılmış ve yayınlanmıştır. (Gülensoy, 1994)
Bu çalışmalarda genellikle Kürtçenin söz varlığının karma olduğu da ortaya konmuştur. Rusya Bilimler
Akademisi tarafından yayınlanan “Kürt Dilinin Etimolojik Sözlüğü” (P. L. Tsabolov, 2001.) nün birinci
cildinde yer alan 3.499 kelimenin 3.435’i başka dil ve lehçelere aittir. Kalan 64 kelimenin kökeni ise açıkça
belirtilmemiştir. Özgün bir dilden bahsedebilmek için, söz konusu dilin, “dilin temel birimleri” dediğimiz
“sesbilgisi, yapıbilgisi, söz varlığı, cümle bilgisi ve vurgu” gibi beş esas bakımından özgün olması gerekir.
Kürtçe bu beş esas bakımından özgün değildir. Sesleri ve ses sistemi, yapısal özellikleri ve ekleri, söz varlığı ve
cümle yapısı itibariyle kendisini oluşturan dillerin özellikleri dışında hiçbir özgün özelliğe sahip değildir.
Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalara atıfta bulunmak çoğu zaman kabul görmediği için, ben dilcilik
konusunda otorite sayılan Rusya Bilimler Akademisinin Rusya Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan Kürt
Dilinin Etimolojik Sözlüğü’ne göre; Kürtçenin söz varlığının % 99’dan fazlasının kökeni başka dillerdir. Başka
dillerden gelen kelimelerin % 40.96’sı Arapça; % 39.09’u Farsça(<Farsça %29.23, + Eski İranca %8.85 + Fars
Ağızları %1.11); %14.96’sı da Türkçedir. (Türkçe %14.73 + Azerice<%0.23). Bu üç dilden alınan kelimelerin
toplamı yaklaşık olarak % 95’tir. % 2.21’lik Ermenice kelimeyi de katarsak bu oran %97’ye yükselmektedir.
Daha küçük oranlarda kelimesi olan dilleri de katınca bu oran %99’u geçmektedir.” (Buran, Karma Diller ve İki
Örnek: Klasik Osmanlıca ve Kürtçe, 2014)
Dr. Durmuş Hocaoğlu “Türkiye bir “Etnik Harman” mı ?” adlı yazısında şu görüşleri ileri sürmektedir:
“Sosyolog mu istihbaratçı mı olduğu bilinmeyen Peter Alford Andrews’ın 1989 tarihli Ethnic Groups in the
Republic of Turkey (Türkiye Cumhuriyeti'nde Etnik Gruplar) (Bkz. Andrews, .P. A., Türkiye’de Etnik
Gruplar, 1992) adlı ve bu sayıyı 50’ye çıkardığı kitabında söz konusu ettiği etnik gruplar sağlıksız, sığ bilgilere
dayanmaktadır…Halbuki, bu konudaki en güvenilir eserlerden olan, Raymond G. Gordon, Jr.’un editörlüğünde
yayınlanan, dünyadaki 6.912 dilin ülke-ülke listesinin verildiği 1272 sayfalık “Etnolog: Dünya Dilleri” isimli
kitabın “Türkiye’nin Dilleri” (Languages of Turkey) başlıklı bölümünde ise vaziyet şöyledir: Türkçe
konuşanlar, 1987 sayımında toplam 46,278,000 kişi olan nüfûsun %90'ını oluşturmaktadır. Kitapta “Kurmanji”
(Kırmançi) olarak zikredilen - ki doğrusu da budur - Kürtçe'yi konuşanlara gelince: 1980'de toplam 6.500.00
kişi; bunların ise sâdece 3.950.000'i (%60) Kürtçe'yi (Kırmançi'yi) “birinci dil” olarak kullanıyor, geriye kalan
ve %40'lık dilimi oluşturan 2.050.000 kişinin ise birinci dili Türkçe.” (Hocaoğlu, D., 22.08.2009,
http://www.durmushocaoglu.com/dh/yazi.asp?yid=5557878, Bkz.Türkdoğan, 1999)
Çok Dillilik Bölücülüktür
Arslan Tekin yazısında; “Kürtçe-Zazaca eğitimde ısrar eden emperyalistlerin tek amacı var. Kürtler ve Zazalar
bilimsel eğitim ve öğretim almasınlar, cahil ve geri kalsınlar, bana muhtaç olsunlar. Bugün gerek Türkiye’de
gerek Türkiye dışında bölücülük yapan Kürt kardeşlerimiz bilimi, bilgiyi ve teoriyi Cumhuriyetin okullarında ve
Türkçe olarak öğrendiler. Ama Kürtçe eğitim görselerdi, bugünkü bilgi düzeyinde olmaları mümkün olamazdı.
Zazalar ve Kürtler için en zor eğitim ve öğretim dili Zazaca ve Kürtçedir. Çünkü dil bilgisi ve kelime hazinesi
bakımından yetersizdir. Kendisini ifade etmek için kelime bulmada zorlandığı zaman dili, hemen Türkçe’ye
kayıyor. Bunun ana nedeni de yüzyıllardır beraber yaşanan ekonomik, sosyal ve kültürel birlikteliktir. Tarihe
baktığımız zaman binlerce yıl yaşamış olan diller (Hititçe, Asurca, Akatça, Sümerce) bugün ölmüştür,
kaybolmuştur. Tarihi süreç içinde coğrafyamızda öncelikle ölmeye mahkûm Zazaca, Kürtçe, Süryanice ve
benzeri diller olacaktır. Emperyalistlerin Kürtçe eğitim dilinde ısrar etmelerinin nedeni; Türkiye'yi bölmek,
Kürdümüzü kendine esir etmek, ilerde kendi dili olan İngilizceyi ona dayatmaktır” diyor.
Arslan Tekin, “Bir Anadil Tartışması” (Bkz. Tekin, 3-6 Eylül 2013, Yeni Çağ Gazetesi, “Bir anadil tartışması”
(1,2,3,4) www.yenicaggazetesi.com.tr/bir-anadil-tartismasi-1-28022yy.htm, www.yenicaggazetesi.com.tr/biranadil-tartismasi-4-28050yy.htm) başlıklı yazı serisinde İlhan Kaya’nın Uluslar Arası Kültürel Araştırmalar
Merkezi Başkanı olarak Şubat 2013’te “Türkiye'de Anadilde Eğitim Sorunu: Zorluklar, Deneyimler ve İki
Dilli Eğitim Modeli Önerileri” (Kaya,İ., Aydın H., 2013) başlıklı bir raporu yayınladığından söz ediyor ve
şöyle diyor; “Bu raporun girişi şöyle: Klasik ulus-devletler, özünde dışlayıcı ve ötekileştiricidir. Ulus
tasavvurları, genelde tek tipçidir. Farklılıkları yadsır, çeşitlilikten ürker, farklı kültürel ve siyasi talepleri
bölücülük olarak algılar ve şiddetle bastırırlar. Fransız Devrimi ile kurulan ulus-devletlerin birçoğu,
imparatorlukların bakiyesi olarak miras aldıkları çok kültürlü yapıları dışlayarak ulus bilincini oluşturma
çabasına girdiler. Ulus-devlet kurucuları, kendi tasavvurlarına uygun bir ulus kimliği inşa ederek bunu ulus1292
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devletlerle ete, kemiğe bürümeye çalıştılar.” Ulus devleti olumsuz bulan bu sözlere bir bakın. Bir milletin
içinden başka bir millet çıkarmanın telaşını taşıyor. Yani yeni bir ulus-devlet oluşturma düşüncesi ile söyleniyor
bu sözler.”
Öte yandan Arslan Tekin, Doç. Dr. Ali Kemal Özcan'ın Kürtçenin yetersizliği konusunda şu sözlerini
hatırlatıyor Kaya’ya. “Kürtçe eğitim ancak ilkokulda verilebilir, bilemediniz orta bir iki de... Daha ilerisine
gidilemez.”
Kaldı ki Nihat Sami Banarlı'nın deyimi ile “bir İmparatorluk Dili olan ve 3.500 yıldır sözlü ve yazılı ürün
veren, terim ve deyimleriyle 580.000 dolayında sözcük dağarcığına ulaşan, üç yüz milyon konuşanı ile
dünyanın beşinci büyük dili olan Türkçe yerine 1.500-2.000 sözcüklü dillerle eğitim yapmak, Güney-doğulu
çocuklarımızı ve gençlerimizi varlık içinde yokluğa mahkûm etmek değil de nedir?”
Hüseyin Yeniçeri bir yazısında; “Bir de Batı’nın anadillere karşı takındığı tavra bakalım: Bir AB üyesi olan
Hollanda, 2004 yılından bu yana ilköğretim müfredatından Türkçeyi çıkarmış ve okullarında okutulmasını
yasaklamıştır. Halen Hollanda’da “ana dili eğitimi hakkı” için açılan tarihi dava ile ilgili imza kampanyası
devam ediyor. Davada anadili eğitimi hakkı, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme başta olmak üzere Birleşmiş
Millletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin çeşitli uluslararası anlaşma, sözleşme, mevzuat ve içtihatlarına
dayandırılıyor. Durum öteki AB ülkelerinde de farklı değildir. Türklerin yoğun olduğu Almanya’da da Türkçeye
sınırlandırmalar getirilmekte, birçok eyalette Türkçe okutulmasından vazgeçilmekte, Almanca öğrenmek
Almanya'da yaşayan yabancılara zorunlu hale getirilmektedir. Batı’nın kendisi azınlıklara ve mahalli dillere
öğrenimde şans tanımazken bizi Türkçe dışında dillerle eğitime zorlayamaz. İşte bu yüzden Batı, bölücülere akıl
vermekte, akıl tutulmasına uğrayan bölücüler de Batı’nın direktiflerini -sonunu düşünmeden- olduğu gibi
uygulamaya çalışmaktadırlar. Şurası asla unutulmamalıdır: “Çok dilli eğitim, kültürel birliğimizi bozar. Kültürel
ayrıştırma vatan topraklarının parçalanmasına yol açar. Bunun hak ve eşitlikle bir ilgisi yoktur. Bağımsızlıkla
ilgisi vardır. Bölünmüş, zayıf ve güçsüz toplumların güçlülerce sömürülmesi için ortam hazırlanması ile ilgisi
vardır. Güney-doğumuzda yaşayan çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartmakla ilgisi vardır.
Birlikte güç, birlikte çağdaşlık, birlikte kalkınma, birlikte ilerilik vardır.” demektedir. (Yeniçeri, 09.09.2013,
http://www.ortadogugazetesi.net/makale.php?id=14482)
“Ana Dilde Eğitim” Demek Türkiye’nin Bölünmesi Demektir
Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran bir yazısında; “İmparatorluk sonrası kurulan bir devlette farklı dillerin olması
normaldir. Bunlar için kurs açılması da mümkündür. İsteyenler evlerinde, ailelerinde, mahallelerinde veya
şehirlerinde başka dilleri elbette öğrenebilirler. Bu yasaklanmamalıdır ve yasaklanamaz. Ama bir devletin
vatandaşları arasında fırsat eşitliği yaratmasının ve bazı bölge insanlarının resmi dili konuşamama yüzünden
mahrumiyetlerini önlemesinin ilk ve tek yolu onlara resmi dili öğretmektir, mahalli dili değil. O bölgede
yaşayan çocuklar zaten Kürtçeyi biliyor. Okulda da Türkçe öğreniyorlar. Bunu bile bile okullarda “seçmeli
Kürtçe dersi” koymanın bölücü örgüte cesaret ve prim vermesinin dışında pratikte hiç bir anlamı yoktur. Böyle
bir uygulama, anadilde eğitim ayrılığına giden yolu açar. Hep hatırlanmalıdır ki, son derece masum bir istek gibi
ortaya atılan “ana dilde eğitim” meselesi Türkiye’yi bölmenin çok önemli bir adımıdır. Modern devletlerde
modern milletlerin tek dili olma ve o dili bütün vatandaşlarına öğretme zorunluluğu ve gerekliliği vardır.
350 milyon nüfuslu ABD’nin nüfusunun üçte birinin ana dili İspanyolcadır. Bu 100 Milyonun üstünde bir
nüfusa karşılık gelir. Ayrıca orada Çinceden, İtalyancaya, Almancaya kadar çok kimse tarafından çok sayıda dil
konuşulur. Ama ABD, 2007 yılında “İngilizce Dil Birliği Kanunu” diye bir kanun çıkardı. Kanunun gerekçesi
şöyle: “…Ülkede az gelişmiş bölgelerin dil farkı sebebiyle geri kalmalarının önlenmesi; İngilizcenin ABD'deki
farklı etnik köken, kültür ve dilleri birleştiren bir temel olduğu gerçeğinin kabul edilmesi…” Bu kanuna göre:
“Kamu ve özel tüm işyerlerinde İngilizce kullanılması” zorunlu. Vatandaşlık başvurularında “İngilizce
bilme şartının yerine getirilmesine göre işlem yapılması” zorunlu. Yani tek dil ABD’de zorunlu. Üstelik tek
dil zorunluluğu sadece ABD’de değil.
Almanya’da son yıllarda bazı okullarda, ders aralarında ve okul bahçelerinde bile anadilde konuşmak
yasaklandı. Almanya’da önceleri okullarda seçmeli verilen Türkçe dersleri sistemli bir şekilde kaldırılmaya
başlandı. Türkiye’nin, Almanya’da Türk Lisesi açılması isteğine Almanya başbakanı Merkel karşı çıktı.
AB üyesi ülke olan Slovakya’da, ülkedeki azınlıkların kamusal alanlarda kendi dilleri ile konuşmaları
yasaklandı. Slovakça dışındaki diller sadece evlerde konuşulabiliyor. Yasağı ihlal edenlere de 5,000 Avro gibi
çok yüksek bir para cezası var. Slovakya’da çok sayıda Macar ve diğer etnik gruplar yaşıyor. Bunlar karara
itiraz ettiler. Ama AB'den bu yasağa karşı hiç itiraz, hiçbir eleştiri gelmedi. Özgülükler ülkesi denen Fransa’daki
Alsace ve Breton bölgelerinde Alsasça, Bretonca; Korsika adasında da Korsika dilinde okuma, yazma ve yayın
yapmak yasaktır. Hiç kimse Fransa'ya “Korsikaca, Alzasca, Brötanca… TV kanalı aç, bu dillerde eğitim yap”
diyebiliyor mu? Hayır. Çünkü etnik dillerde eğitim ve TV-radyo yayını bir AB şartı değildir.
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Peki, biz niye Kürtçe eğitim, TV ve radyo yayını yapmaya zorlanıyoruz? Neden bu hususlar sadece Türkiye'den
istenmekte? Neden Türkiye bunlara direnememekte? Diğer AB üyesi veya üye adayı ülkelerden niçin bunlar
istenmiyor? Acaba son yıllarda Türkiye’nin “kral’dan çok kralcı” davranması bunun sebebi olabilir mi? Türk
milletinin her ferdi; hukukla sınırları çizilen haklardan eşit bir şekilde istifade edebilmektedir.”demektedir.
(Taşkıran, 17.09. 2012,
http://www.haberiniz.com.tr/yazilar/koseyazisi62871Ana_Dilde_Egitim_Demek_Turkiyenin_Bolunmesi_Deme
ktir.html)
Anadilde eğitim hakkının “okulöncesi”,” ilköğretim”, “ortaöğretim”, “üniversite eğitimi” ve “eğitim sonrası”
durum gibi (Seçen, 2011, s. 30) birden fazla boyutta ele alınması gereken zor ve karmaşık bir yönü de
bulunmaktadır.
Anadilde Eğitim Ana Sütü Gibi Helal mi?
Dr Ahmet Çelik bir yazısında; “Avrupa Birliği’ndeki üye 27 ülkede hali hazırda 23 resmi dil mevcuttur. Buna
ek olarak 60 bölgesel ve azınlık dil, 175 tane de göçmenlere ait dil AB sınırları içerisinde konuşulmaktadır.
1982 yılında kabul edilen “Avrupa Bölgesel Diller ve Azınlık Dillerini Koruma Antlaşması” ile her üye ülke
azınlık durumunda bulunan halkların yerel dillerini korumaya söz vermiş olsa da bunu realize etmek oldukça
güç görünmektedir. Avrupa kıtasında bir zamanlar Fransızca olan Lingua Franca (Ortak Dil) günümüzde
İngilizceye doğru evirilmiştir. Avrupa’daki ayrılıkçı hareketlere baktığımızda da İrlanda ve İspanyadaki
ayrılıkçı hareketlerin bir hevesle sarıldığı anadil mevzusu sonraları arka plana atılmış ve çok iltifat görmemiştir.
Hatta İspanya’da Baskça %27 İrlanda’da Gaelic dili %10 luk konuşulma oranıyla hayal kırıklığı olarak
karşımızda durmaktadır.
Kürtçe de yakın aile çevresinde kullanılan gençler arasında kullanımı gittikçe azalan bir profildedir. Kürtçe,
Baskça ve Gaelic dili hep aynı kaderi paylaşmakta ve dominant olan dillere karşı halkları ikna kapasitesinden
uzak görünüm sergilemektedirler. Halklar çeşitli gerekçelerle dominant dili kullanmakta kendi anadillerine
iltifat etmemektedirler. Bu bağlamda dünyadaki örneklerini de değerlendirdiğimizde anadilde eğitim konusu
öyle “Ana sütü gibi helal” şeklinde nitelendirilmeden uzak bir profildedir. Diğer örneklerde olduğu gibi önce
önem atfedip sonra geri plana atılan anadilde eğitim mevzunun günümüz Kürt probleminin en önemli
mevzusuymuş gibi piyasaya sürülmesi ve uygulanamayacak taleplerin problem çözümüne yönelik süreçleri
kilitleme noktasına getirmesi etik bir davranış olarak değerlendirilmemektedir.
Türkiye’de yaşanan Kürt probleminde de diğer ülkelerde yaşananlara benzer durumlar görülebilir. 1991 yılına
kadar yasaklanmış olsa da konuşulan bir dil olarak karşımızda olan Kürtçe, 2002 yılında yapılan reformlarla
yazılı ve görsel medyada yayın yapma serbestîsine kavuşmuştur. Halk nezdinde fazla iltifat görmeyip kısa
sürede kapılarını kapatsa da “Kürtçe dil kursları” da artık serbesttir.
2012-2013 eğitim öğretim yılı “Kürtçe” için ayrı bir dönüm noktası oldu ve okullara “seçmeli ders” olarak
konuldu ancak bu derslere de halk fazla itibar etmedi. Örgütün tüm gayretlerine rağmen başta örgüt liderleri
olmak üzere Kürtçü siyasetçiler de iletişim dili olarak “Türkçe”yi kullanmaktadırlar. Hatta örgüt dağ kadrosunu
doktrine etme çalışmalarında dahi Türkçeyi kullanmaktadır. Örgütün yayın organı gibi görünen Fırat haber
ajansı çok dilli yayın yapmasına rağmen %95 oranında Türkçe sayfalar tercih edilmektedir.
PKK/KCK ve müzahir çevreler anadilde eğitim konusunu hep gündemde tutmaya çalıştılar. Bu taleplerini dile
getirirken kullandıkları ana argüman Kürt halkının ana dillerini bilmedikleri için eğitimlerinde başarısız
olmalarıdır. Oysaki bilimsel araştırma sonuçları çocukların eğer ana dillerinde iyi konuşma ve kendilerini ifade
edebilme - ki bu formel bir eğitim gerektirmez- kabiliyetleri iyi ise ikinci bir dilde de akademik olarak hiç bir
sorun yaşamayacakları yönündedir. Diğer bir argüman ise Kürtçe bilmeyen öğretmenlerin Kürt çocuklarıyla
iletişim problemleri yaşadığından kaynaklı eğitim sistemindeki kalitesizliktir. Oysaki bölgede görevli
öğretmenlerin hemen hemen tamamı -bölgeye zorunlu hizmet için gelen memurların eşleri istisna- bu bölgeden
ve Kürtçe onların da anadilidir yani ortada büyütülecek bir iletişim problemi yoktur. Bölgedeki öğretmen ve
öğrencilerin her fırsatı değerlendirerek katıldıkları boykotlar, eğitme ve eğitilme isteksizliği en önemli
göstergesidir. Eğitim sisteminin esas önemli problemi de eğitme ve eğitilmedeki bu isteksizlik durumudur.
Batıda aynı kalitedeki eğitim kurumlarına devam eden politize olmamış ve baskılardan uzak bir şekilde eğitim
alan Kürt çocuklarının başarı problemlerinin olmaması ana dilin eğitimde büyük bir engel oluşturmadığının da
bir göstergesidir.” demektedir. (Çelik,19.02.2013,http://www.ankarastrateji.org/misafir-yazar/anadilde-egitimana-sutu-gibi-helal-mi-14/ )
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Devletin Dili Türkçedir
Bülent Serim ilgili yazısında şunları söylemektedir: 2014-2015 eğitim öğretim yılı sorunlarla başladı. Bir yanda
okulları imam hatibe dönüştürülen aileler direniş başlatırken, öte yanda Kürtçe eğitim kurumları kurulup fiilen
mücadele edilmeye başlandı. Kürtler Anayasa’ya aykırı olarak “Kürtçe eğitim” okulları kurdu. Devlet okulları
mühürleyince bir yandan diğer okulları yakıp yasal eğitime imkân tanımayan terörist eylemler içine girerken,
öte yandan kendi halkının tümünü organize biçimde sokağa döktü, sivil itaatsizlik eylemleri başlattı. “Kürtçe”,
“Türk Ulusunu” oluşturan gruplardan biri olan “Kürtlerin anadilidir.” Teknik ve hukuksal anlamda “yabancı dil”
değildir. Yabancı dil Türk Ulusu’nun dili dışındaki dillerdir.
Anayasa’nın başlangıcında, bu Anayasa’nın yüce “Türk Devleti’nin bölünmez bütünlüğünü” belirlediği,
hiçbir etkinliğin “Türk ulusal çıkarları, Türk varlığı, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği” esası karşısında koruma
göremeyeceği belirtilmiş; 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan
bir devlet olduğu vurgulanmış; 3. maddesinde de, “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
Dili Türkçedir.” denilmiştir. Anayasa bununla da kalmamış, 5. maddede, Devlet’e, “Türk Ulusu’nun
bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini” korumak temel amaç ve görevini vermiştir.
Anayasa’nın başlangıcı ile 3. maddesinde öngörülen üniter devlet, ülke ve ulus bütünlüğünü içermekte ve “tek
devlet, tek ülke ve tek ulus” anlamına gelmektedir. Bunu milli siyaset alanında sağlayacak olan, adı konulmuş
“tek ulus” ve ulusal birliğin temel öğesi olan “tek dil”dir. Ulusal birliğin sağlanması ve tek dilin toplumda
birleştirici olabilmesi için de, “devlet diliyle” yani tek dilde eğitim zorunludur. Yakın tarih, eğitimde dil
çeşitliliğinin ulus ve ülke bütünlüğüne verdiği zararın örnekleriyle doludur. Öte yandan, Anayasa’nın 3.
maddesinde, Devlet dilinin “Türkçe” olduğu belirtilmiş; buna uygun olarak ve bunu tamamlayacak biçimde, 42.
maddede de, Türkçeden başka hiçbir dilin, eğitim ve öğretim kurumlarında, Türk yurttaşlarına “ana dilleri”
olarak okutulamayacağı açık biçimde kurala bağlanmıştır. Bunun hiçbir istisnası yoktur. 42. maddedeki istisna
“yabancı dil” ile ilgilidir. Maddeye göre, eğitim ve öğretim kurumlarında, Türk yurttaşlarına yabancı dil
öğretilmesi ya da yabancı dille eğitim öğretim yapılması imkânı vardır.
Kürtçe Eğitim Anayasa’ya Aykırı
“Ulusal kimlik”, “ulusal dil” ve “eğitim dili” ile ilgili değişiklikler, “üniter devlet yapısını” doğrudan
etkileyecek düzenlemeler olacaktır. Üstelik anadil olan “Kürtçe eğitime” Anayasa değişikliği yapılarak da
imkân sağlanamaz. Çünkü Anayasa’nın 4. maddesinde, 3. madde kurallarının değiştirilemeyeceği,
değiştirilmesinin teklif bile edilemeyeceği belirtilmiştir. Yani devletin üniter yapısını belirleyen ve Devlet
dilinin “Türkçe” olduğuna ilişkin kuralı içeren 3. madde değiştirilemeyecek, değiştirilmesi teklif bile
edilemeyecektir. Üniter yapıyı tanımlayan Anayasa’nın diğer maddelerinde, örneğin 42. maddede yapılacak
değişiklikler ise, 3. madde ile doğrudan ilgili olacaktır. Ve eğer bu değişiklikler üniter yapıyı zedeleyici nitelik
taşırsa, 3. madde kuralı dolaylı yoldan değiştirilmiş olacaktır ki, bunun Anayasa’ya aykırı düşeceği açıktır. Dil,
bir ulusu ulus yapan en önemli öğedir. Ortak bir eğitim dili olmadan ulusal birliği sağlamak imkânsızdır. Farklı
dillerde eğitim, ayrışmaya, ulusu ve toplumu oluşturan grupların yabancılaşmasına, giderek “düşman
kardeşlerden” oluşan bir toplum yaratılmasına neden olur. “Anadili öğrenmek” başka, “anadilde eğitim” çok
başka kavramlardır. Anadili öğrenmek temel insan hakkıdır. Anadilde eğitim ise bölücülerin başta gelen
istemidir. Kısa bir dönem dışında, Kürt kardeşlerimiz anadillerini öğrenme ve günlük yaşamda kullanma
konusunda bir sorunla karşılaşmamışlardır. Sonsöz olarak vurgulamak gerekir ki, istemden eyleme geçerek
açılan Kürtçenin eğitim dili olacağı okullar Anayasa’ya aykırıdır. (Serim, 28.09.2014,
http://www.aydinlikgazete.com/guendem/52592-kurtce-egitim-anayasaya-aykiri.html)
Resmî Dil ve Anadil Meselesi
Prof.Dr.Mehmet Öz ilgili yazısında şunları söylemektedir: 1876 Anayasasında da çok-uluslu bir imparatorluk
olarak Türkçe’yi resmî dil kabul etmiştir. Bu tarihî arka plan ve Türkçe’nin Orhun kitabelerinden Kutadgu
Bilig’e, Hoca Ahmed Yesevî’den Yunus’a, Âşık Paşa’ya, Sinan Paşa’dan Ahmed Cevdet Paşa’ya uzanan
süreçte bir medeniyet dili olarak varlığı Türkiye Cumhuriyeti’nde de resmî dil ve eğitim dili olmasını tabiî
olarak intaç etmiştir. Yani, bu doğal bir gelişmedir, bir dayatmanın sonucu değildir. Bugün bazı çevrelerin
Türkçe’den başka Kürtçe, Lazca, Çerkezce gibi dillerde de eğitim yapılması ve kamu hizmeti verilmesi talepleri
bu coğrafyanın ne tarihiyle ne de hali hazır sosyal dokusuyla bağdaşmayan taleplerdir. Bu topraklarda farklı
etnik unsurlar iç içe yaşamaktadırlar. Otuz yıla yakın bir süredir yaşanan etnik fitneye rağmen Kürt kökenli
vatandaşların ezici çoğunluğu bölünmeye karşıdır. Yine bunca psikolojik harekâta rağmen, son dönemde
yapılan bir araştırmaya göre, toplumun yüzde 75’inin Türk olmaktan “son derecede gurur” duyuyor olması
etnikçi ve kozmopolit enjeksiyona mukavemetin devam ettiğini gösteriyor. Burada hassas nokta kendisini Türk
olarak tanımlamak, Türk olmaktan gurur duymak değil, Türk olmaktan son derece gurur duymak ifadesidir.
Toplumun büyük kısmının, yüzde 90’dan fazlasının ise kendisini Türk olarak tanımladığı önceki araştırmaların
ortaya koyduğu bir gerçektir. Böyle bir toplumu “ana dilde eğitim” uygulamasıyla bölmeye çalışmak beyhude
bir çaba olacaktır. Her insanın ana dilini konuşması, kullanması tabiî ki hakkıdır. Ama mesele eğitime
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geldiğinde aslolan “millî dil”de eğitim yapılmasıdır ve bunu tartışmak bile abesle iştigaldir. (Öz,
http://www.eskisehirturkocagi.org/kose-yazisi/prof-dr-mehmet-oz-resm/)
Anadilde Eğitim Ülkeyi Böler, Bir Tek Kürdün Anası Yok ki
TRT Türk’de yayınlanan “Görüş Farkı” programına katılan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr.
Burhan Kuzu şunları söylemektedir: “Bana sorarsan Anadilde eğitim doğru olmaz. Anadilde eğitim ülkeyi de
huzuru da bozar. Bölünmek iyi bir şeyse bölünelim! Bu ülkede 18 etnik grubun olduğu varsayılır. Bu coğrafyada
bu kadar ders kitabı basılacak, bu kadar hoca derslere girecek ve bu memlekette huzur bulacaksınız? Bütün
okullarda Kürtçe eğitimi zorunlu yap bakalım. Üniversite kur, sonu nereye gidecek? ABD’de 72 millet 51 eyalet
var. Hepsinde İngilizce eğitim yapılır. Bir tek eyalette İspanyolca eğitim yapıldı; baktı işler kötüye gidiyor
kapattılar. Bunun en kötü örneği Belçika. Bir yerde yangın çıkıyor. Bu tarafta itfaiye yok, öbür taraftan
istiyorlar. Adam isterken kendi dilini kullanıyor. Diyarbakır’da olan birinin Kürtçe istediğini düşünün. Bu adam
kendi dilini konuşuyor ve anlamazlığa vuruyor. İtfaiye yavaş yavaş hazırlanıyor, 10-15 insan cayır cayır yandı.
Adamın inadına bakın. Dolayısıyla bu noktaya getirildi sonunda…” dedi. AKP’de kendisinden farklı düşünen
isimler olduğunu ve AKP sözcülerinin sıkça dile getirdiği “Ana dil ana sütü gibi helal” sözüne göndermede
bulunan Kuzu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir tek Kürdün anası yok ki, 18 tane etnik grup anasını alıp gelirse ne
yapacağız? Ben de anamı getirdim ben de dilimi istiyorum derse ne yapacağız? Bunları iyi düşünmek gerek.
Sonra diyorlar ki, biz bölünmek istemiyoruz böyle bir niyet yok. Yahu yok da, sonu oraya gider. Niyetimiz buysa
bunu oturup Kürdü, Lazı, Çerkezi hep beraber konuşalım. Burada doğması muhtemel sorunları dile getirmem
en büyük hakkım”. (03.10.2013, http://t24.com.tr/haber/anadilde-egitim-ulkeyi-boler-bir-tek-kurdun-anasi-yokki,241098ım.)
“Büyük Proje”nin Özlü Bir Tahlîli
Dr. Durmuş Hocaoğlu bir yazısında şu görüşleri ileri sürmektedir: Bir ülkede “resmî eğitim dili”, başka hiçbir
şey değil, “hükümranlık sembolü”dür… Bu açıdan, bir ülkenin “resmî eğitim dili” ile “resmî dili”
fonksiyonellik açısından özdeştir; tamâmiyle ve bire-bir özdeştir. Bu sebeple, resmî eğitim dili değişimi
talebinde bulunmak, “hükümranlık değişimi talebinde bulunmak” demektir….Türkiye’de siyâsî Kürtçülük
cereyanının en başından beri yöneldiği ve bu açıdan çok ciddîye alınması şart olan büyük bir hedefi
bulunmaktadır: Türkiye'yi, “iki dilli, iki halklı” bir ülke olarak önce fiîlen ve sonra da hukuken tescîl ettirmek:
“Türk Dili ve Kürt Dili” ve “Türk Halkı ve Kürt Halkı”. Bu büyük gayenin gerçekliğe taşınabilmesi için, en
etkili silahların başında Kürtçe Eğitim'in tescîli gelmektedir; yâni, Kürt dilinde eğitim, sâdece bir
paravanadır… Bu büyük projenin mîmarlarının-asıl mîmarların, yâni büyük patronların başkası olduğu
kanâatindeyim; bizdeki taşeronların öyle büyük projelere soyunacak zekâ ve diğer kaabiliyetlerinin
bulunduğunu düşünmüyorum bile…Safahatı sıralayalım:
1. Safha, Kürtçe’nin eğitimde Türkçe’nin yanında ikinci resmî dil olarak tescîlidir; bu safha, bu büyük projenin
giriş kapısıdır.
2. Safha’da sıra, Kürtçe’nin mahkemelerde Türkçe'nin yanında ikinci resmî dil olarak tescîline gelecektir.
3. Safha’da, ilk ikisinin tamamlanmış olması ile, Türkiye'nin Türkçe ve Kürtçe diye iki ayrı dil sâhibi olan Türk
ve Kürt adlı iki ayrı halktan oluştuğu da “de facto” (fiîlen) tescîl edilmiş olacaktır. (Örneğin Diyarbakır Sur
Belediyesi personel alımında Kürtçe bilmeyi genel şart olarak belirtmiştir. Ayrıntılı bilgi için bakınız.
http://gundem.milliyet.com.tr/belediyenin-kurtcebilme-sarti-bakanlıkta-inceleniyor) (Erişim: 26.06.2014 )
4. Safha’da sıra, Türkiye’nin ikili yapısının “de facto” (fiîlî) tescîlinin “de jura” (hukukî) tescîline gelecektir.
En önemli safha budur ve muhtemelen şöyle olacaktır: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda çok köklü bir tâdilât
yapılarak şu meâlde hükümler konacaktır: 1: Türkiye Cumhuriyeti, Türk ve Kürt halklarından oluşmuş bir
devlettir. 2: Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî dilleri Türkçe ve Kürtçe'dir…
5. Safha’da sıra, Türkiye'nin idârî (administratif) yapısının “üniter” (bütüncül) sistemden “federatif” sisteme
tebdîl edilmesi olacaktır… (Hocaoğlu, http://www.durmushocaoglu.com/dh/yazi.asp?yid=4733898)
Ana Dilde Eğitim Milliyetçilik ve AB Hukuku
Servet Avcı, İrfan Sönmez’in kitabından özetleyerek şöyle demektedir; “Halkı sürekli aldattılar... “Ana dilde
eğitim” sanki Avrupa ülkelerinin taraf olduğu anlaşmaların ve Avrupa Birliği hukukunun tartışılmaz bir hükmü
gibi sundular... Ama ihlâl gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde yapılan başvuruların hepsinin
reddedildiğini hiç söylemediler...Bask’ı, Katalonya’yı, Quebec’i örnek verdiler sürekli... “İnsan hakları” diye
atılan adımların özellikle “ana dil” adımlarının fizikî bölünmeyi nasıl hızlandırdığına hiç vurgu yapmadılar...
“Çözüm”den bahsettiler ama o “çözüm”ün “ulus inşa” eden en büyük özellik olduğundan hiç bahsetmediler...
Sınırların artık dağlarla veya nehirlerle değil, daha çok dillerle çizildiği dünyada, dil kavgasının, ayrışmada
dinden de, tarih bağından da fonksiyonel olduğunu gizleye gizleye bugünkü aşamaya geldiler...” (Avcı S., Ana
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Dilde Eğitim Milliyetçilik ve AB Hukuku) Devamında ise; “Ülkemizde ana dili ile eğitim, Kürtçe eğitim
bağlamında gündeme getirilen bir konu. Dil-milliyetçilik ilişkisi bu tip taleplerin sadece insan hakları boyutunda
ele alınamayacağını gösteriyor… Ana dilde eğitim talepleri, sadece insanî amaçlarla açıklanamaz... Dilin eğitim
alanına sokularak, standartlaştırılması, uluslaşma, özerklik ve devletleşme projesidir... Bu talebin siyasî
özelliğini görmezlikten gelmek kesinlikle yanlıştır...” demektedir. Yine yazar eserinde dünyadaki bütün örnekler
ve olaylar ışığında, azınlıklar veya kendisini azınlık hissedenler için, dilin, ulus inşa sürecinde merkezden
farklılığı ortaya koyabilmek adına nasıl bir silaha dönüştürüldüğünü belgeliyor. Kendi ifadesiyle, “Görünürde
bir dil ve kültürü korumak gibi masum gerekçelere dayanan dilsel taleplerin asıl amacı, kendi ulusal nüfuslarını
belirlemek, son kertede siyasî iktidarı ele geçirmektir...” (Sönmez, 2014, Avcı, Ana Dilde Eğitim Milliyetçilik
ve AB Hukuku,2008)
Ana Dilde Eğitim ve Kürtçe Seçmeli Ders
Hasan Celal Güzel ilgili yazısında şu görüşleri öne sürmektedir: “İki dilli ya da çok dilli ülkeler ya
bölünmüşlerdir veya bölünmenin eşiğine gelmişlerdir. Bunu gören federatif devletler bile “iki dil”e izin
vermemişlerdir. ABD'de “iki dillilik” yoktur. Üstelik talep edilen ikinci dil, en az İngilizce kadar gelişmiş
“İspanyolca”dır. İsviçre, Kanada, Belçika gibi ülkeler “Çok dillilik” konusunda doğru örnekler değildir.
Belçika ve Kanada, bu yüzden bölünmek üzere olan ülkelerdir. Bir etnik kimliğin tanınması, “millî kültür”ün
ve ortak “resmî dil”in önemini azaltmaz ve “iki dilliliği” gerektirmez. Son günlerde “ana dilde eğitim” furyası
başladı. “Yeni Anayasa” hazırlıklarının Kürtçülerin iştahlarını kabarttığı, “Çokkültürlülük” oluşturarak “millî
birlik ve bütünlüğü” baltalayacak uygulamaları başlatmaya çalıştıkları görülmektedir.
Ana dilde eğitim yapılması birçok bakımdan imkânsız ve mahzurludur. Şöyle ki:
1. Ana dilde eğitim, dünyanın her yerinde genellikle “azınlıklar” için geçerli olmuştur. Kürtler ve diğer
Müslüman etnik gruplar azınlık değil, Türkiye'nin aslî unsurları ve Türk Milleti’nin parçalarıdır.
2. “Dil” kriteri, bir azınlığı belirlemede doğrudan bir ölçüt olarak kabul edilmemektedir. Demokratik kültürün
olgunlaştığı sistemlerde, kültür farklılıklarına iki model çerçevesinde inceleyerek çözüm arayabiliriz. Bunlardan
“çokkültürlülük” ayrışmayı, “bireysel haklar” çözümü ise birleşmeyi doğurur.
3. Dil konusunda tâviz veren ülkeler, daima bölünmüş ya da bölünmenin eşiğine gelmişlerdir.
4. “Kürtçe”, eğitim için uygun bir dil değildir. Araştırmacılar, Kürtçe'nin ayrı lehçelerini konuşanların
birbirlerini anlayamadıklarını vurgulamaktadır. Esasen Kürtçe yayınlanmış kitap sayısı birkaç yüzü
geçmemektedir.
5. Kürtçe eğitim neticesinde, bölge halkında fırsat eşitliği bakımından denge bozulacak ve istihdam konusunda
güçlükler başlayacaktır. Ayrıca, gerekli sayıda, öğretmen vasfı taşıyan kişilerin temini de imkânsızdır.
6. Özetle, ana dilde eğitim konusunda en önemli mahzur, “ortak kültür değerlerine sahip insanımız arasında
ayrışmaya sebep olmasıdır”. Bir millî ve üniter devlette resmî dil dışında eğitim yapılması siyasî bölünmeye
temel teşkil eder. Zira eğitim sadece bilgilerin değil, ortak değerlerin de aktarılmasının yoludur.
Geliniz önce ortak, bilimsel ve kullanılan bir Kürtçe geliştirelim. Bir yandan resmî dilimiz Türkçemizi öğrenip
eğitimimizi yaparken, diğer yandan bu geliştirip zenginleştirdiğimiz Kürtçemizi de yaşatalım.” (Güzel,
C.l,14.06.2012, http://www.sabah.com.tr/yazarlar/guzel/2012/06/14/ana-dilde-egitim-ve-kurtce-secmeli-ders)
SONUÇ
Bütün bu anlatılanlar ışığında gerek “devletin dili-resmî dil”, gerekse “eğitim dili” konularında mevcut anayasal
sistemimizin “uluslararası hukuka uygunluk” ve “çağdaşlık” açısından haklı ve meşru bir gerekçe ile olumsuz
şekilde eleştirilemeyeceğini söylemek mümkündür. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, devletin dili konusunda
genel eğilimin “tekil bir yaklaşım” belirlemek olduğu görülmektedir. İki veya daha fazla resmî dil kabul eden
ülkelerin durumu ise nev’i şahsına münhasır ve istisnaî özelliktedir. Ayrıca, bu durumda olan ülkeler çok sınırlı
sayıdadır. Bu yönleriyle kendi benzerlerine dahi emsal olabilmesi mümkün olmayan bu ülkelerin, resmî dil
konusunda gerçek bir sıkıntısı olmayan Türkiye için örnek alınması gereken ülkeler olarak gösterilmesi zaten
gerçekçi değildir. Üstelik başta “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” olmak üzere hiçbir uluslararası hukuk
belgesi bireye, “idare ile ilişkilerinde istediği dili kullanma hakkını tanımamakta” veya “böyle bir hakkı güvence
altına almamaktadır.” Bir kere daha ve açıkça vurgulamak gerekirse, esasen konunun “insan hakları, temel hak
ve hürriyetler ve bunların ihlâli” ile uzaktan yakından alâkası yoktur. “Eğitim hakkı” konusunda uluslararası
hukuk belgeleri devletlere, “ayrım gözetmeme” ve “eşit muamelede bulunma”, “eğitim hakkının
kullandırılması” bakımından “ayrımcılığı ortadan kaldırma” ve “fırsat eşitliği yaratma” gibi birtakım olumlu
edimler yüklemekteyse de bu yükümlülüklerin hiçbirisi vatandaşa “istediği dilde eğitim yapma hakkını
tanımamakta” veya devlete “bu talebe uygun eğitim imkânı sunma yükümlülüğünü” getirmemektedir.
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Anadil dışında bir dilde eğitim görmenin dahi AİHM’ye göre “asimilasyonla” bir ilgisi bulunmamaktadır.
AİHM’nin bu tespiti ülkemizde anadilde eğitim tartışmaları çerçevesinde bazı talep ve görüş ileri sürenlerin ne
kadar haksızca ve konuyu çarpıtarak ileri gittiklerini göstermekte, konunun “insan hakları ve ihlâlleri” ve dahası
“asimilasyonla” ilgisi olmadığı açıktır.
Ayrıca “ana dilde eğitim” kavram olarak, esas itibarıyla “azınlık” kavramı ile birlikte ele alınan bir olgudur. Bu
hâliyle uluslararası hukukta yapılmış, her devlet için geçerli, genel ve kabul gören bir “azınlık tanımı”
olmadığından, “her ülke kendi azınlık gruplarını kendi tanımlamaktadır” ve bu daha çok “iki taraflı
antlaşmalarla şekillenmektedir”. Uluslararası hukukun söz konusu gereklerine uygun olarak Türkiye’de de
azınlıklar Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Krallığı Arasındaki Dostluk Antlaşması gereği “Bulgar kökenli
Türk vatandaşları” ve Lozan Antlaşması’na göre ise sadece “Rum, Ermeni ve Musevî Türk vatandaşlarıdır”.
“Anadilde eğitim hakkı” ise, azınlık olmaları sebebiyle sadece Lozan Antlaşması’nda kabul edilen “gayrımüslim
azınlık” için tanınmıştır. Bunların dışında ister dinî, ister kültürel, ister dilsel, isterse etnik açıdan olsun, Türkiye
açısından tanımlanan ve herhangi bir meşru vasıta ile tanımlanması mümkün olan başka bir azınlık grubu ve
dolayısıyla da talep edilecek bir anadilde eğitim hakkı yoktur.
Bütün bu söylenenler ışığında, başta anayasa yapım sürecinde olmak üzere “devletin dili”, “resmî dil”, “eğitim
dili” ve “anadilde eğitim” gibi konulara ilişkin gerçekler çarpıtılmadan ele alınmalı ve ülkesi ve milletiyle
bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dili ile Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim dili
“Türkçe” olarak yeni hazırlanacak olan anayasada da muhafaza edilmelidir. (Ercan, 2012)
Türkiye’nin “çok kültürlü” veya “tek kültürlü” bir ülke mi olduğu yine “çok kültürlülüğün” “zenginlik” mi
“ayrışma nedeni” mi olduğu yoğun bir şekilde tartışılmakla birlikte; eğitim ülkemizin en önemli sorunlarından
biridir. Bu sorunun yıllardır göz ardı edilen ve en karmaşık yönlerinden biri, “ana dili Türkçe olmayan çocuklara
Türkçenin öğretilmesidir”. Türk kökenli olmayan vatandaşlarımız, sosyal hayata entegre olmakta zorlanmakta;
bunun sonucu olarak bütün toplum sorun yaşamaktadır.
Bu konuda en azından Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinde “iki dilli çocukların eğitimi” ve “onlara
Türkçenin öğretilmesi” ile ilgili dersler konulabilir. Eğitim Fakültelerinin programları ağırlıklı olarak YÖK
tarafından hazırlandığı için MEB ile YÖK arasında bu konuda işbirliği yapılmalıdır. İki dillilikle ilgili sürece
sadece Türkçe öğretmenleri değil, bütün öğretmenler dâhil edilmelidir. Bu konuda yapılacak olan çalışmalardaki
amacın “asimilasyon değil”, “toplumsal entegrasyon” olduğu unutulmamalıdır.
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COĞRAFİ MEKANI PLANLAMADA COĞRAFYA EĞİTİMİNİN ROLÜ
Ersin GÜNGÖRDÜ1
Özet

Plan; neyi ne zaman yapacağımızı ortaya koyan bir faaliyettir. Plan ve programların günümüz ihtiyaç ve
şartlarına göre düzenlenmediği bir gerçektir. Eğer bu faaliyet tam manası ile bir devletin sınırları içerisinde gerçekleşirse, o
devlet gelişmiş devlet statüsüne girer. Bunun gerçekleşmediği devletler ise yarı gelişmiş ve gelişmemiş devlet
özelliğindedir. Gelişmiş devletler ise bunu yapan ve uygulayandır. Bunun için planlama faaliyetinde planı yapmak ve
uygulamak esastır.
Coğrafi mekanı planlamada esas olan coğrafi algıdır. Coğrafi algının oluşturulması ve geliştirilmesi okul
öğretim programlarında vatandaşlara kazandırılması gereken konular arasında yer almaktadır. Özellikle Coğrafya
derslerinde bu konunun önemi büyüktür. Bu çalışmada; Coğrafi mekanın planlanmasında Coğrafya eğitiminin rolüne
değinilmektedir. Çalışmanın amacı, coğrafi mekandaki farklılıkların ve benzerliklerin tespitini yapıp, yeryüzünün değişik
görünümlerinin analizinin nasıl yapılması gerektiğini ortaöğretim düzeyinde ortaya koymaktır. Çalışma; konu hakkında var
olan bilgileri toplayarak bütünleştirmeyi içeren bir literatür taraması çalışmasıdır. Çalışmanın bulgular kısmında
ortaöğretim düzeyinde coğrafi mekanı planlama konusunda örnek planlamalara yer verilmektedir. Sonrasında ise konuyla
ilgili sonuç ve öneriler kısmına geçilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Plan, Coğrafya, planlama, Coğrafya eğitimi, coğrafi mekan

GİRİŞ
Eski Yunan’da arzın tasviri(geo=arz, graphee=tasvir) anlamına gelen Coğrafya; doğal ortam ile insan
arasındaki olayları, bu olayların dağılışını, neden ve niçinini ortaya koyan bir bilimdir. Yeryüzü; Atmosfer,
Litosfer ve Hidrosferin temas alanı ve diğer bütün canlı ve cansız varlıklarla birlikte insanların yaşadığı yer
olarak tasvir edilir. Yeryüzü arzın en hareketli kısmı, çeşitli ve karmaşık olayların bir karşılaşma ve buluşma
yeridir. Doğal ortam da iç ve dış kuvvetler karşılıklı olarak mücadele etmektedir. İnsan; iç ve dış kuvvetlerin
etkileşiminde yaşam tarzı ve faaliyetlerini sürdürürken doğal ortamın bize sunduğu avantaj ve dezavantajları
coğrafya bilimi ışığında bilmek zorundadır. Tabii olaylar, insanların varlığı ve faaliyeti ile ilgi olmayıp doğal
sürecinde meydana gelmektedir. Yani “Fiziki Coğrafya” nın konularını teşkil etmektedir. Bunlar; Yeryüzü
Şekilleri, İklim, Doğal Bitki Örtüsü, Doğal Hayvan, Akarsu ve Göller, Toprak, Arazi varlığı vb. Bu doğal
olayların yanında; doğal olaylar ile birlikte, yeryüzündeki insan toplulukları, mekânı tanzim etme ve
düzenlemede önemli rol oynar. Bütün bu olaylara beşeri coğrafya olayları denir.
Mekânın tanzimi ile de devletler, şehirler, kır ve kır altı yerleşmeleri, sanayi tesisleri, maden çıkarma ve
işleme merkezleri, tarlalar, bağ ve bahçeler, evcil hayvanlar, ulaşım(kara, demir, deniz, hava) yolları beşeri ve
ekonomik coğrafya olaylarını meydana getirmişlerdir. Coğrafyanın asıl amacı; mekânın farklılık ve
benzerliklerinin yani değişik coğrafi görünüşlerin “Landscape” analizi, insanların mekânı olan yeryüzünü
tanıması ve ondan yararlanmasıdır. Alman Coğrafyacısı Troll; “ coğrafya belirli bir fizyonomi gösteren
Landscap’ı” incelemekle kendine has bir konu bulmuştur.” demektedir.
Coğrafya ile planlama yakınlığında “Mekân” her ikisinde de ortak paydayı oluşturmaktadır. R.
Hartshorne “ Coğrafyacılar gelecek için planlamalara uygun bilgileri verebilecekleri gibi, danışman
olabilecekleri umuduna sahip olabilirler” sözü ile coğrafya ve coğrafyacının gerçek kimliğini tespit etmiştir.
Modern coğrafya anlayışı da, mekânsal organizasyonun fiziki coğrafya şartlarının etkisi ile oluştuğu görüşüne
yer vermektedir. Dünya’da mekânın kullanılışına karar vermede etkin olan yerel, bölgesel, ulusal ya da
uluslararası ölçekte plancılardır. Coğrafyacı, mekânı tümü ile bir organizma gibi ele aldığında, ekonomik
hizmetler için en iyi lokasyonların belirlenmesi yanında toplumsal hizmetlerin geliştirilmesindeki planlamalarda
önemli görevler üstlenmişlerdir. Meselâ, şehirsel alanların kırsal alanlara doğru yayılması, kırsal olanların
boşalarak şehirlere doğru yayılmaları ve meydana gelen problemlerin çözümü coğrafyacının işi olmaktadır.
Gelişmiş devletlerde dikkat çeken önemli özelliklerden bir tanesi de mekânsal planlamanın ileri
düzeyde olmasıdır. Bu durum ise üretimde birim alanda sektöre göre değişmekle beraber yüksek verimlilik
sonucunu doğurmaktadır. Belirtilen devletlerde, mekan analizini iyi derece de yapabilecek uzmanların istihdam
edildiği devlet kurumları oluşturulmuştur. Coğrafyacılar da bu kurumlarda çalışmakta ve kalkınma planlarında
ciddi işler ortaya koymaktadır. Bu çalışmaların temelini gelişmiş devletler okul programlarıyla atmaktadır.
Coğrafya lise öğretim programlarında mekanın planlanması ve mekan analizi üzerinde durulmaktadır. İlerleyen
1
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eğitim aşamalarında ise bu eğitim süreci daha da profesyonel bir bakış açısına dönüşerek disiplinler arası bir
gelişim noktasına varmaktadır.
Ülkemizde hem devlet kurumlarında hem de Coğrafya öğretim programlarında bugüne kadar mekanın
analizi ve mekanın planlanmasına dönük olarak yapılmış ciddi çalışmalar ne yazık ki bulunmamaktadır. 2005
yılında Coğrafya öğretim programları değişikliğinde coğrafi mekanın analiziyle ilgili konulara yer verilmemiş
sadece mekan analizinde kullanılan coğrafi bilgi sistemine dayalı etkinlik örnekleri ele alınmıştır. Gelişmiş
dünya devletleriyle rekabet edebilmek eğitimden geçmektedir. Coğrafya bilimi de mekanın planlanmasında
önemli bir bilim dalıdır. Ne yazık ki coğrafya biliminin konularını başka bilim dalları kendilerine konu
edinmekte coğrafyacılar ise bu konuda sessizliğini sürdürmektedir. Yapılmış olan coğrafya öğretim programları
da bu sessizliği destekler nitelik taşımaktadır. Yine Kalkınma Bakanlığı bünyesinde yapılan kalkınma
planlarında görev yapan uzmanlar arasında coğrafyacının olmaması da gelişmişlik düzeyimizi göstermede
önemli bir ölçektir. Halbuki gelişmiş devletler ya da gelişmekte olan devletlerde her bir ekonomik sektörde
coğrafya uzmanı yer almaktadır. Bakanlıkların yeniden yapılanması sırasında bazı bakanlıklarda coğrafya
alanında uzman istihdamının sağlanması önemli bir gelişme olmakla beraber yeterli değildir.
Bu çalışmanın amacı; coğrafi mekandaki farklılıkların ve benzerliklerin tespitinin nasıl yapılacağı,
yeryüzünün değişik görünümlerinin analizinin neye göre yapılması gerektiğini ortaöğretim düzeyinde örneklerle
ortaya koymaktır. Çalışmayı önemli kılan özelliği, daha önce bu biçimde bir çalışmanın olmamasıdır. Konuya
yakın olan başlıca literatür şu şekildedir; Soykan (2000), ATO (2004), Küçüker (2012), Güngördü (2012),
Kalkınma Planları ve Özel ihtisas raporları.
2. YÖNTEM
Çalışmada kullanılan yöntem literatür taramasıdır. Literatür taraması bir konu hakkında araştırmacılar,
akademisyenler ve uygulamacılar tarafından üretilmiş bilgilerin sistematik, açık ve tekrarlanabilir olarak
tanımlanması, sentezlenmesi ve değerlendirilmesini içeren araştırma yöntemidir (Fink 2005:3).

3.BULGULAR
Mekanı planlamada coğrafyanın rolünün ortaöğretim öğrencileri tarafından öğrenilmesi için en uygun
yöntemlerden birisi GEZİ-GÖZLEM yöntemidir. Geniş anlamıyla gezi - gözlem metodu, olayların meydana
gelmiş olduğu ve bizzat devam ettiği mekanlara giderek gözlem yapmak, yerinde değerlendirmelerde bulunarak,
olaylar arası bağlantıları ortaya koymaktır.
Bütünüyle eğitim ve öğretimde önemli yeri olan gezi – gözlem metodunun coğrafya öğretiminde de
geniş bir uygulama alanı vardır. Bu metot ortaöğretim coğrafya öğretiminde sık sık kullanılmalıdır. Çünkü arazi
gözlemlerine dayalı olmayan öğretim anlayışı Coğrafyada konuların anlaşılmasını güçleştirecektir. Bu nedenle
coğrafyanın laboratuvarı olan arazideki gözlem alanları en etkili öğrenme aracıdır.
Gezi-gözlem yöntemi ile amaç; öğrencilerin mekanı araştırmacı bir gözle gezmesini ve yerinde gözlem
yaparak mekanı doğru algılamalarını sağlamaktır. Coğrafya öğretmeni öğrencilerini araziye götürdüğünde, gezigözlem yönteminin genel uygulanma kuralları dışında şu hususlara dikkat etmelidir:
1.
2.
3.

Mekan hangi jeomorfolojik unsurlardan (dağ, ova, plato .. vb.) oluşmaktadır?
Bu morfolojik unsurlar üzerinde hangi beşeri faaliyetler yürütülmektedir?
Bu faaliyetler mekana uygun planlı bir şekilde yürütülmekte midir?

gibi vb. sorulara yanıt aranmalıdır. Belirtilen sorular dışında aşağıda verilen örnek sorulara planlarda cevap
aranmalıdır.




Zirai arazilerin plan ve projelendirilmelerinde toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin
sürekli üretimi sağlayacak şekilde korunarak kullanımı yapılmış mıdır?
Çiftçiler ve arazi sahiplerinin görüşlerine başvurularak planlama yapılmış mıdır?
Toprak sınıflandırmasına göre oran olarak az olan I., II. ve III. sınıf araziler (Türkiye’de %25
civarında) amaca uygun olarak kullanılmış mıdır? Yoksa, havaalanı, toplu konut alanları, sanayi
tesisleri gibi alanlara tahsis edilerek amaç dışı mı kullanılmıştır?

Hangi seviyede planlama yapılırsa yapılsın arazide dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunmaktadır.
Örneğin;
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Gözlem sahasındaki ağaç ve ot formasyonlarının, kayaç türlerinin, yağış biçimlerinin, toprak tiplerinin,
yer şekillerinin, hidrografik özelliklerinin ayırt edicilik ilkesine göre tanıtılması, uygulamaların gösterilmesi
öğrencilerde çevredeki zenginliklere karşı bir farkındalık meydana getirmesi beklenir. Ayrıca gözlem alanının,
canlılar için avantaj ve dezavantajlarının bilinmesi sonucu gözlem alanındaki çeşitliliğe ve zenginliğe göre ne tür
planlamaların yapılacağını ortaya koymak ve çevreye, bölgeye ya da ülkeye olabilecek ekonomik katkısının olup
olmadığı üzerinde öğrencileri düşünmeye yönlendirmek önemlidir.

4.

SONUÇ

Coğrafya ders kitaplarında bu tür uygulamalara çok fazla yer verilmediği görülmektedir. Dolayısıyla
son zamanlarda yetişen öğrencilerin; doğaya, insana, etrafında kullandığı araç ve gereçlere karşı duyarlı
olmadığı, çevresine karşı dikkatli ve farkındalığı yüksek bir özellik göstermediği gözlemlenmektedir. Bunun
yanında öğrencilerde görülen bu tür algılar; doğal ortamdaki zenginliklerin bir gün tükenebileceği fikrinden
uzaklaşarak harcanmasına neden olmaktadır. Sınırlı kaynaklara sahip dünyamızın sınırsız bir şekilde kaynak
israfına yönelmesi insanın doğa bilimleriyle ilgili derslerde (Coğrafya gibi) almış olduğu eğitimlerin amacına
uygun yapılmadığını göstermektedir. Böylece devlet kademesinde yer alan çeşitli meslek gruplarından insanların
coğrafyayı nomanklatör (ansiklopedik bilgi yığını) bir alan gibi görmeleri sonucunu meydana getirmektedir. Bu
durum ise yetiştirdiğimiz insan kitlelerinin batılı ülkelere göre gelişmişlik düzeylerinin, entelektüel bakış
açılarının ne kadar geri olduğunu göstermektedir. Bu durumun ise lise kademesinde coğrafya eğitiminin doğru
bir şekilde verilmediğine kanıt olabilir.








5. ÖNERİLER
Coğrafya eğitiminin orta okul ve lise seviyesinde uygulamalı olarak verilmesi,
Lise öğretim programlarının yeniden gözden geçirilmesi,
Coğrafya mesleğinin doğru tanımlanarak devlet kademelerinde coğrafyacının yerini alması,
Lise düzeyinde coğrafya standartlarının belirlenmesi,
Mesleki kimliklerin gelişmiş ülkelere göre yeniden tanımlanması,
Planlamada; atmosfer, litosfer, hidrosfer ve biyosfer ile ilgili alt dalları bulunan coğrafyacılara yer
verilmesi ile gerçek kalkınmaya önemli katkıların sağlanacağı düşünülmektedir.
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ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLERDE KENDİNİ İZLEME STRATEJİSİYLE
YAPILMIŞ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE SELF-MONITORING STRATEGIES MADE WITH
INDIVIDUALS WITH LEARNING DISABILITIES RESEARCHES
Mehmet YAVUZ 1
İbrahim COŞKUN2
Özet
Kendini düzenleme becerisi öğrenme güçlüğü olan bireylerin yaşadığı zorluklardan biridir. Buna rağmen gerekli eğitim
verildiğinde öğrenme güçlüğü olan bireylerin de kendini düzenleme davranışını öğrenebileceği yönünde çok sayıda
araştırma bulunmaktadır. Kendini düzenleme becerisinin alt süreçlerinden biri kendini izlemedir. Kendini izleme becerisi
kullanılarak öğrenme güçlüğü olan bireylere gerek akademik beceriler, gerekse davranış görevleri öğretilebilir ve toplumda
bağımsız yaşamaları sağlanarak yaşam kaliteleri artırılabilir. Alan yazında kendini izleme becerisinin kullanıldığı
araştırmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada öğrenme yetersizliği olan bireylerle, kendini izleme stratejiyle yapılan
makalelerin bir değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma sonuçları kendini izleme becerisinin öğrenme güçlüğü olan bireyler
tarafından başarıyla uygulandığı, öğrencilerin akademik başarılarda ve davranış görevlerinde gelişmeler olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kendini Düzenleme, Kendini İzleme, Öğrenme Yetersizliği Olan Birey.
Abstract
The ability of self-regulation is one of thedifficulties which the individuals with learning disabilities face. Nevertheless,
there are numerous studies that individuals with learning disabilities can also learn the self-regulation behaviour , when the
necessary training is supplied. One of the sub-processes of self-regulation abilities is self-monitoring. Via using selfmonitoring ability , both academic skills and behavioral tasks can be taught to the individuals with learning disabilities and
quality of their life can be improved by making them live in the society. In the literature ,there are studies in which selfmonitoring abilities are used. In this study, an evaluation was made considering the individuals with learning disabilities
and the articles formed with the strategy of self-monitoring.The results of the study showed that the self-monitoring ability
could be applied successfully by the individuals with learning disabilities and it was also seen that there were
improvements in the academic achievements and behavioral tasks of the students.
Key Words: Self-regulation, Self-monitoring, Individual with learning disabilities.

GİRİŞ
Okul yaşantısında bazı çocuklar, bilişsel açıdan bir yetersizlikleri bulunmamasına rağmen okul yaşantısında
anlamsız bir başarısızlık gösterebilmektedirler (Şenel, 1996). Geçmiş yıllarda bu başarısızlığın okul, aile,
çevresel-kültürel etkenlere, geçmiş yaşantılara ve çocuğun yapısal özelliklerine bağlı olduğu düşünülmekteydi
(Acat, 1996). 1960 yıllardan sonra gelişmiş ülkelerde bu öğrencilerin okuma güçlüklerinin nedeninin bilişsel
süreçlerden kaynaklandığı üzerinde durulmuştur (Özyürek, 2010). Amerika’da ise 1974 yılında bir özel eğiti
kategorisi olarak kabul edilmiştir (Özmen, 2008).
Akçin (2013) göre, öğrenme güçlüğü olan birey, ortalama zekâya sahip olmasına rağmen okuma, yazma,
dinleme, konuşma muhakeme ve matematik gibi temel akademik becerileri edinmede güçlükler yaşayan
bireylerdir. Bu kavram Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde; “Özel öğrenme güçlüğü olan birey: Dili yazılı
ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya
çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapma
güçlüğü nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey” olarak tanımlanmaktadır. Gajria,
Jitendra, ASood, Sacks, (2007), Özsoy, Özyürek ve Eripek, (1998) Özel öğrenme güçlüğü olan bireyleri,
zihinsel yetenekleri açısından normal ya da normalin üstünde olmalarına rağmen matematik, yazılı anlatım,
okuma, yazma, konuşma dili alanlarında güçlükler yaşayan bireylerdir olarak tanımlamaktadırlar.
Öğrenme güçlüğü olan çocukların zekâ seviyeleri normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen
kendilerinden beklenen başarıyı göstermemektedirler. Bu çocukların okul yaşantısının başından itibaren çeşitli
zorluklar yaşadıkları gözlenmesine rağmen, yaşanan zorlukların kaynağı olarak gösterilebilecek belirgin bir
probleme rastlanmamaktadır (Hammill, 1990). Wong (1998) göre, zihinsel, işitsel, görsel, duygusal ve sosyal
alanlarda herhangi bir gerilik gözlenmeyen bu çocukların konuşma, aritmetik, okuma ve yazma becerilerinin
herhangi birinde veya hepsinde güçlükler yaşadıkları gözlenebilmektedir. Bu güçlükler çocuğun okul başarısını
1
2
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etkilemekte, ailesiyle ve öğretmenleriyle çatışmalar yaşamaya başlamasına neden olmakta ve çocuğun okula
karşı olumsuz tutum geliştirmesine yol açmaktadır. Tüm bunların sonucu olarak da çocukta kaygı bozukluğu,
özgüven eksikliği, benlik saygısı gibi psikolojik sorunlar görülebilmektedir.
Öğrenme güçlüğüne sebep olan faktörler tam olarak bilinmemektedir. Ancak beynin işleyiş şekliyle ilişkili
olduğu ve çevresel, organik, genetik, biyokimyasal faktörlerden kaynaklanabileceği belirtilmektedir
(Mastropieri ve Scruggs, 2004; Topbas, 1998). Öğrenme güçlüğü görülen bireyler, yaşadıkları güçlüklerin
yoğunlaştığı alanlar açısından birbirlerinden farklı özelliklere sahip olabilirler (Gajria vd. (2007). Pierangelo ve
Giuliani’a (2008) göre, öğrenme güçlüğü dört gruba ayrılmaktadır ve gruplardaki bireylerin özelliklerini
aşağıdaki gibi tanımlamıştır;
Okuma Güçlüğü: Bu bireyler genellikle okula başladıkları zaman fark edilmektedirler. Harfleri ve kelimeleri
karıştırırlar veya belli harfleri tersten algılayabilirler. Bir metni okumada zorluk yaşarlar. Okuma becerileri
akranlarından daha geridedir.
Yazma Güçlüğü: Akranlarına oranla daha yavaş yazarlar. Sıklıkla hece, harf, noktalama, gramer hatları
yapmaktadırlar. Yazarken boşluk bırakmaz veya bir kelimeyi yazarken harfler arasında boşluklar bırakırlar.
Matematik Güçlüğü: Dört işlemde zorlanırlar, parmakla sayarlar. Matematikte kullanılan sembol ve işaretleri
anlamakta sınırlılık gösterirler, sembolleri birbiriyle karıştırırlar. Problemlere çözüm yolu bulmakta zorluklar
yaşarlar.
Dil Bozukluğu: Konuşulan dili anlama ve dili üretmede akranlarına göre anlamlı gerilik gösterirler. Bu
çocuklar sesleri üretmede, sözel olarak kendilerini ifade etmede ve konuşulanları anlamada sorunlar
yaşamaktadırlar.
Kendini Düzenleme
Kendini düzenleme kavramı, “kendi” davranışını yönlendirme veya kontrol etmeyi ifade etmektedir. Başka bir
değişle, kişinin kendi davranışının sonuçlarını tahmin ederek ya da kendi özgür iradesiyle veya bilinciyle yaptığı
hareketleri belirtmektedir (Mace, Belfiore ve Hutchinson, 2001).
Kendini düzenleme stratejisini öğrenen öğrenciler, kendi öğrenme yaşantılarını kendi başlarına düzenleme
fırsatlarını değerlendirerek öğrenme kapasitelerini arttırabilirler. Böylece arkadaşlarından veya yetişkinlerden
gelecek bir dış desteğe daha az ihtiyaç duyarlar (Rheinberg, Vollmeyer ve Rollett, 1999). Öğrenciye kendi
kendisine öğrenmeyi öğretmek, ilk olarak; hem genel eğitim sınıflarındaki öğrencinin bağımsızlığının artmasına
hem de öğretmenlerin ve arkadaşların öğrenciye karşı olan olumsuz algılama biçimlerinin değiştirilmesine katkı
sağlar. İkinci olarak da, kendini-düzenleme stratejileri; öğrencilerin, ‘’öğrenmeyi öğrenme’’ stratejilerini, daha
başarılı bir eğitim-öğretim sürecinde uygulamalarını sağlar (Dalton, Martella ve Marchand-Martella, 1999,
Wehneyr, 2003).
Kendini düzenleme davranışı belli alt süreçlerden oluşur bu alt süreçleri Mace vd. (2001) göre, a) Kendine
Komut Verme, B) Kendini İzleme, C) Kendini Değerlendirme, D) Kendini Doğrulama(düzeltme), E) Kendini
Pekiştirme olarak belirlemiştir.
Kendine Komut Verme
Mace vd. (2001) göre, kendine komut vermek öğrencinin yapılacak bir davranışı başlatmasını sağlayacak
uyarıcıdır. Bunun için görsel veya işitsel uyarıcılar kullanılabilir. Bu uyarıcıları kullanmak için çevre
düzenlemesi yapılabilir. Balfiore ve Hornyak (1998) ise, kendine komut verme stratejisi için, ipucu kartları ve
kontrol listesi kullanılabileceğini belirmektedir. Örneğin, öğrenciye hatırlatmak için akşamdan beslenme
çantasına okulda süt alacak para veya bir hatırlatma notu bırakabilir. Bu şekilde yapılan bir çevre düzenlemesi
öğrencinin sabah okulda süt almayı hatırlamasına yardımcı olacaktır.
Kendini İzleme
Davranışçı yaklaşım kendini izleme stratejisini olumlu bir davranış müdahale stratejisi olarak görmektedir
(Jennifer 2008; Sheefield ve Waller, 2010). Bu strateji genel eğitim sınıflarında, özel eğitim sınıflarında,
toplumda, okul öncesi dönemden ileri yaşlara kadar herkes için akademik ve sosyal davranışları geliştirmek
amacıyla kullanılmaktadır (Jennifer, 2008; Johnson, 2007; Kalis, Vannest ve Parker, 2007).
Kendini izleme, öğrencinin, bir davranışa oluşurken dikkat etmesine ve izlemekte olduğu davranışın oluşup
oluşmadığını gözleyebilmesine (Amato-Zech, Hoff ve Doepke, 2006) ve ayrıca bu davranışın ileride
değiştirmesine de olanak vermektedir(Jennifer, 2008). Kendini izleme iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama
kendini izleme, ikinci aşama kendini kayıt etmedir (Amato-Zech vd., 2006; Jennifer 2008).
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Mace vd. (2001) göre, kendini izleme ilk olarak, hedef davranışın oluşup oluşmadığını gözlemeyi içermektedir.
Davranışı izleyen kişinin hedef davranışın oluşumunu kişisel olarak ayırt etmesi gerekmektedir. İzlenen
davranışı ayırt etme; davranışın güvenirliliğine, tutarlı bir şekilde sergilenmesine bağlıdır. Gözlem yapan kişinin
geçmiş deneyimleri de önemlidir. İkinci olarak, hedef davranışın bazı boyutlarının kayıt edilmeye imkân
sağlaması yani gözle görülebilir olması gerekmektedir ( sıklık, süre, örtülülük gibi).
Kendini izlemenin ikinci aşaması kendini kayıttır. Bireyin kendini izledikten sonra kendini kayıt etmesi
gerekmektedir. Kendi davranışlarını kayıt etme mekanik kayıt aletleri veya kontrol listeleri kullanılarak
yapılabilir (Jennifer 2008; Mace vd. 2001). Bu kayıt aletleri öğrencinin seviyesine göre değişiklik
göstermektedir. Öğrencinin akademik düzeyi uygun ise, elle yazılan kontrol listeleri veya diğer ölçü araçları
rahatlıkla kullanılabilir. Fakat öğrencinin yaşı ve akademik düzeyi uygun değilse, jetonlar markalar kullanmak
gerekir (Agran, King-Searsi, Whemeyer, ve Copeland, 2003; Mace vd., 2001).
Öğrenciler davranışlarını kayıt ederken standart davranış değerlendirme yöntemlerini kullanabilirler. Bu
yöntemler a) anekdot kaydı b) sıklık kaydı c) süre kaydı d) zaman örneklemi e) öğrenci portfolyosu ve f)
davranış derecelendirme ölçeği olabilir. Kendini izleme yönteminin seçiminde, hedef davranışın özelliği,
öğrencinin gelişim düzeyi, istenilen davranışın derecesi gibi faktörler belirleyici olmaktadır (Mace vd. 2001).
Kendini izleme bir öğrencinin doğru ve tutarlı bir şekilde bir davranışı veya görevi öğrendikten sonra
kullanması için uygun bir stratejidir. Diğer bir değişle, öğrenci istediği davranışı edindikten sonra davranışın
sıklığını ve sürekliliğini arttırmaktadır. Dahası kendini izleme stratejisi öğrencilerin derse karşı motivasyonunu
arttırmaktadır.
Kendini izleme stratejisi, akademik ve sosyal davranışlar üzerinde etkili ve sınıf ortamında kullanımı kolaydır.
Kendini izleme stratejisi otizmi olan bireylerde, bilişsel geriliği olan bireylerde, hiperaktivite ve dikkat eksikliği
olanlarda ve öğrenme güçlüğünün dahil olduğu çeşitli engel gruplarında, başarılı bir şekilde kullanılmaktadır
(Agran vd., 2003; Jennifer 2008; Johnson, 2007)
Kendini Değerlendirme
Kendini değerlendirme, öğrencinin sergilediği davranışını belli bir davranış kriterine göre değerlendirmesini
gerektirmektedir. Kendini değerlendirmede, öğrencinin kendini izlemede belirlenen aşamaları kontrol etmesi, bu
basamakların her bir aşamasını doğru olarak yapması, bunu sonucunda da öğrencinin performansında gelişmeler
olması gerekmektedir (Belfiore ve Hornyak, 1998). Eğer Kendini değerlendirmede, öğrenci kendini kontrol
ettiğinde, davranış basamaklarından bir veya bir kaçını eksik yapmış ise, isterse eksik aşamayı tamamlayabilir
ya da bu aşamayı değiştirebilir (Mace vd. 2001).
Kendini Doğrulama (Düzeltme)
Kendini değerlendirme bireyin kendi performansı ile belli bir performans standardı arasındaki farkı anlamasını
gerektirmektedir. Kendini düzeltme ise, bir davranışın belli bir standarta yakın davranışa benzemesini sağlama
veya yanlış yapılan davranışın değiştirilmesini gerektirir. Bu stratejide öğrenci kendi yaptığı beceri ile doğru
beceriyi karşılaştırır, modele göre kendi hatalarını düzeltir. Kendini düzeltme stratejisi öğrencinin performansını
olumlu yönde arttırır (Mace vd. 2001).
Kendini Pekiştirme
Kendini pekiştirme ‘öğrencinin, istediği bir pekiştireci kendisin belirlemesinin yanı sıra bu pekiştireci kendi
belirlediği zamanda kendisine sunmasıdır. Kendini pekiştirme, başkaları tarafından bireye sunulan
pekiştirmelere göre daha güçlü kendini kontrol etme stratejilerinden biridir (Q'leary ve SDubey,1979). Catania’a
(1975) göre, kendini-pekiştirme stratejisini kendini değerlendirme stratejisi ile birlikte kullanmak daha yararlı
olacaktır. Ayrıca birey kendini pekiştirdiğinde, pekiştirilen davranışın ilerde sergilenmesi olasılığını da
arttıracaktır.
YÖNTEM
Bu çalışmada yöntem "doküman incelemesi" olarak belirlenmiştir. Doküman incelemesi; araştırılan konu
hakkında bilgilerin yer aldığı yazılı materyallerin analizini ifade etmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu
araştırma da özel öğrenme güçlüğü olan bireylerde kendini izleme stratejisi ile ilgili yapılan çalışmalara, ERIC,
Google Scholar ve EBSCO veri tabanlarından İngilizce yayınlanmış makaleler taranmıştır. Erişilen çalışmalar
araştırmanın bulgular bölümünde sunulmuştur.
BULGULAR
Alan yazın incelendiğinde gerek yetersizliği olan bireylere gerekse normal gelişim gösteren bireylere kendini
izleme davranışı ile ilgili yapılmış çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Kendini izleme davranışının kullanıldığı
yetersizlik gruplarından biri de öğrenme güçlüğü olan bireylerdir. Bu bireylerle yapılan çalışmalar;
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Hallaban vd. (1979) çalışmalarında, 7 yıl 11 aylık ve öğrenme güçlüğü tanısı almış, ayrıca dikkat problemi
bulunan bir öğrenciyle kendini izleme stratejisinin etkililiği incelenmiştir. Araştırmada öğrenciye elle yazı
yazma ve matematik becerilerinin öğretiminde kendini izleme stratejisinin etkililiği çalışılmıştır. Çalışma iki
aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada öğrenci matematik ve yazı yazma görevlerini yerine getirirken belli
aralıklarla bir video-teyp’ten “dikkatimi yaptığım işe veriyor muyum?” diye bir ses gelmektedir. Öğrenci eğer
dikkatini yaptığı işe vermişse, kontrol listesinde “evet”i, dikkatini vermemişse “hayır”ı işaretlemektedir. İkinci
aşamada ise, öğrenci videoteyp olmadan kendi kendine belli aralıklarla “dikkatimi yaptığım işe veriyor
muyum?” diye sormakta, eğer dikkatini yaptığı işe veriyorsa “evet”i, vermiyorsa “hayır”ı işaretlemektedir.
Araştırmada tek-denekli araştırma modellerinden davranışlar arası çoklu başlama ve ABABCD yöntemi
kullanılmıştır. A başlama düzeyi aşaması, B uygulama aşaması videoteyp ile C video-teypsiz aşama, D ise
kendine övgü aşaması olarak desenlenmiştir. Araştırma sonunda öğrencinin matematik ve yazma becerilerinin
ikisinde de, özellikle matematikte anlamlı artışlar gözlenmiştir.
Rooney vd. (1984)’de yaptıkları Çalışmaya normal sınıfa devam eden 14 öğrenci katılmıştır. Ancak araştırmaya
katılan öğrencilerin sadece dördünde veri toplanmıştır. Öğrenciler öğrenme güçlüğü ve dikkat eksiliği tanısına
sahiptirler. Araştırmanın iki amacı bulunmaktadır: kendini izleme stratejisini büyük gruplara uygulamak ve
verilen bir akademik görevde sergiledikleri olumlu davranışları pekiştirmenin, öğrencilerin akademik
becerilerinde olumlu gelişmeye neden olup olmadığını araştırmak. Araştırmada tek-denekli araştırma
modellerinden ABABCBC modeli kullanılmıştır. A başlama düzeyi, B kendini kayıt, C aşaması kendini
pekiştirme aşaması alarak desenlenmiştir. Araştırmanın sonunda kendini izlemenin, öğrencilerin akademik
görevleri yerine getirmelerinde ve kendini kaydetme becerilerinde olumlu etkisi olduğu gözlenmiştir. Ayrıca
kendini izleme stratejisinin kaynaştırma ortamlarında yararlı olduğu bulunmuştur.
Rooney vd. (1985) yaptığı çalışmayı hafif öğrenme güçlüğü olan ve dikkat eksikliği bulunan 10 öğrenciyle
gerçekleştirmiştir. Ancak araştırmaya katılan öğrencilerin sadece 4’ünden veri toplamıştır. Katılımcıların
tamamı ilkokula devam etmektedir. Araştırmacılar düşük IQ’ya sahip öğrenme güçlüğü olan çocukların kendini
izleme becerisini öğrenip öğrenemediklerini ve akademik becerilerinde gelişme olup olmadığını araştırmışlardır.
Araştırmada kelime hecelerken öğrencilerin kendini izlemesi ve bu görevi doğru kayıt etmesi üzerinde
çalışılmıştır. Araştırmada tek-denekli araştırma modellerinden ABACACA kullanılmıştır. A aşaması başlangıç
aşamasıdır. B aşaması iki kısımdan oluşmaktadır. İlk aşamada öğrenciye ders çalışırken belli aralıklarla bir ses
verilmiştir. Öğrenci sesi duyduğunda eğer kendine dikkat ediyorsa kontrol listesine “+” işareti koymuştur. B
aşamasının ikinci bölümünde ise, matematik problemlerini çözdüğü kâğıtta problemin bittiği yerde bir işaret (bir
harf) yer almaktadır. Bu harfin altında bir kapak bulunmakta, problemi çözdükten sonra öğrenci kapağı açıp
doğru cevabı buradan kontrol etmektedir. C aşamasında ise, öğrenciye hem belli aralıklarla bir ses verilemek,
eğer öğrenci dersiyle ilgileniyorsa kontrol listesine “+”işareti koymakta, hem de ödevin sonunda problemi
çözdükten sonra kapağı açıp doğru cevabı buradan kontrol etmektedir. Araştırmanın sonunda katılımcıların
tamamının kendini izleme ve kaydetmede gelişme kaydettikleri görülmüş, bunun yanında akademik beceri
puanlarında artışlar gözlenmiştir.
Harris (1986) çalışmasında, katılımcılardan kendilerine verilen bir akademik görevi yerine getirmeye dikkat
etmeleri ve bu akademik görevi doğru bir şekilde sergilemeleri amaçlamıştır. Öğrenciler 15 dakikalık süre
boyunca heceleme çalışması yapıp kendilerini izleyip kaydetme uygulaması yapılmıştır. Araştırmaya öğrenme
güçlüğü olan öğrenci dört katılmıştır. Araştırma tek-denekli araştırma modellerinden katılımcılar arası çoklu
başlama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda hem verilen göreve dikkat etmede hem de verilen görevi
sergilemede gelişmeler olmuştur.
Prater vd. (1991) öğrenme güçlüğü ve davranış problemi olan beş öğrenciyle çalışmıştır. Çalışmanın amacı,
davranış görevlerinde kendini izleme stratejisinin etkililiğini ve genelleme çalışmasını test etmektir. Çalışmanın
hedef davranışları öğrencinin gözleriyle öğretmene veya yaptığı çalışmaya bakması, sırasında düzgün oturması,
çalışmada doğru materyalleri kullanması ve sessiz bir şekilde çalışması” olarak belirlenmiştir. Araştırmada
katılımcılara belli aralıklarla ses verilmiş, öğrenciler bu aralıklarda eğer çalışıyorlarsa kontrol listesine “+”,
çalışmıyorlarsa “0” işareti koymuşlardır. Araştırma modeli olarak her katılımcı için farklı bir model
kullanılmıştır. Birinci katılımcı için AB modeli ve ipucunu geri çekme, ikinci katılımcı için ABC ve ipucunu
geri çekme, üçüncü katılımcı için ABAB modeli ve ipucunu geri çekme, dördüncü ve beşinci katılımcı için
ortamlar arası çoklu başlama ve ipucunu geri çekme modeli kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda kendini izleme
stratejisinin öğrenme güçlüğü olan çocuklarda davranış görevlerini yerine getirmede etkili bir strateji olduğu
görülmüştür.
Jitendra vd. (1998) çalışmalarına, ortaokula devam eden ve öğrenme güçlüğü tanısı almış üç erkek bir kız dört
öğrenci katılmıştır. Araştırmada öğrencilerden okudukları parçanın ana fikrini bulma ve ana fikri özetleme
görevinde kendini izleme stratejisinin kullanılması hedeflenmiştir. Öğrencilere bir paragraflık metinler verilmiş,
bu metinleri okumaları ve parçanın ana fikrini bulmaları istenmiştir. Öğrencilerin kendilerini kayıt etmeleri için
kontrol listeleri kullanılmıştır. Araştırma modeli olarak tek-denekli araştırma modellerinden katılımcılar arası
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çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinde
yüksek artışlar olduğu görülmüştür. Altı, on, on altı haftalar sonrasında yapılan yoklama oturumlarında
davranışın kalıcılığının sürdüğü görülmüştür. Genelleme çalışmasında ise, öğrencilerin bu stratejiyi başka
pasajların ana fikrini bulmak için de kullandıkları gözlenmiştir. Öğrenciler bu stratejiyi sevdiklerini ve diğer
arkadaşlarına da önerebileceklerini belirtmişlerdir.
Graves ve Levin’in (1989) çalışmalarının iki amacı vardır. Birinci amaç kendini izleme stratejisinin okunan
pasajın ana fikrini bulmada etkili olup olmadığını saptamak, ikinci amaç ise, mnemonic (kelime ipucu)
yönteminin okunan pasajın ana fikrini bulmaktaki etkililiğini araştırmaktır. Çalışmaya 30 öğrenme güçlüğü olan
öğrenci katılmıştır. Öğrenciler beşinci ve sekizinci sınıf öğrencileridir. Katılımcılar ırk ve cinsiyete göre bir
tabakalama sistemiyle üç deneysel gruba (n=10) ayrılmıştır. Birinci grup kontrol grubu, ikinci grup kendini izle
stratejisinin kullanıldığı grup, üçüncü grup ise, kelime ipucu "mnemonic”- yönteminin kullanıldığı gruptur.
Birinci gruba okunan pasajın ana fikrini bulmak için doğrudan öğretim yapılmıştır. İkinci gruba, doğrudan
öğretim yapılmış ve ayrıca pasajın ana fikrini bulmak için kendini izleme stratejisi öğretilmiştir. Üçüncü grupta
ise, okunan pasajın ana fikrini bulmak için doğrudan öğretime ek olarak bir kelime anımsatma yöntemi
mnemonic yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde okunan pasajın ana fikrini bulmak için öğrenciye pasajın ismi
ipucu olarak söylenmektedir. Tüm gruplara pasaj okunduktan sonra bir test uygulanmış, ayrıca bir hafta sonra
ikinci bir test kullanılmıştır. Araştırma modeli olarak deneysel öntest-sontest modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın sonunda kendini izleme stratejisinin okunan pasajın ana fikrini bulmayı kolaylaştırdığı ancak
pasajı hatırlamada yardımcı olmadığı görülmüştür. Mnemonic (kelime ipucu) yönteminde öğrencilerin pasajı
okuduktan sonra yapılan testte ana fikri bulmada etkili olduğu görülmüştür. Çalışmanın bir hafta sonra yapılan
değerlendirmede de öğrencilerin pasajın ana fikrini hatırlamaya devam ettikleri görülmüştür.
Shimabukuro vd. (1999) çalışmalarında akademik çalışma yaparken kendini izleme stratejisinin etkililiğini
incelemişlerdir. Okuduğunu anlama, yazma, matematik testi çözme gibi akademik aktivitelerde uygun davranış
sergilemek ve öğrencilerin kendilerini izleme stratejisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Katılımcılar,
öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve davranış problemleri olan 3 erkek öğrencidir.
Araştırmada tek-denekli araştırma modellerinden davranışlar arası çoklu başlama modeli kullanılmıştır. Kendini
izleme stratejisinin öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde akademik becerilerin üretimini ve sınıfta öğrencilerin
bağımsız çalışmalarını arttırdığı gözlenmiştir.
Jitendra vd. (2000) 33 ortaokul öğrencisiyle deneysel bir çalışma yapmışlardır. Katılımcıların 29’unda öğrenme
güçlüğü, 4’ünde ise davranış problemleri bulunmaktadır. Araştırmada, deneysel ön-test, son-test yöntemi
kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, öğrenme güçlüğü ve davranış problemi olan öğrencilerin okunan bir pasajın
ana fikrini bulma ve kendini izleme yönteminin etkililiği çalışılmıştır. Deney grubuna pasajdaki ana fikri
bulurken daha önceden hazırlanan resimli kartlar ipucu vermek için kullanılmıştır. Kontrol grubuna ise,
öğretmenleriyle normal eğitimine devam edilmiştir. Araştırmanın sonunda kendini izleme stratejisinin okunan
bir pasajın ana fikrini bulmada etkili olduğu bulunmuştur.
Uberti vd. (2004) çalışmalarını öğrenme güçlüğü olan ve ikinci dili İngilizce olan öğrencilerle yapmışlardır. Bu
çalışmanın iki amacı bulunmaktadır. Birinci amaç, “Kaynaştırma sınıfındaki bir öğretmenin öğrenme güçlüğü
olan öğrencileri gruplayarak, matematik dersinde bu öğrenciler için bireyselleştirilmiş kendini izleme kontrol
listesi kullanması ve ek öğretim yapması etkili midir?” sorusuna yanıt aramaktır. İkici amaç ise, “Öğretmenaraştırmacı işbirliği stratejisi etkili bir strateji midir?” sorularını araştırmaktır. Araştırmada öğrencilerin
matematik derslerinde yaptıkları hatalardan yola çıkarak bir kontrol listesi oluşturulmuştur. Öğrenciler bu
kontrol listesini kullanılarak matematik testini çözerken kendilerini izleme stratejisi kullanılmışlardır.
Çalışmanın başında bir ön-test uygulanmış, altı günlük uygulama sonunda bir son-test kullanılıp sonuçlar
karşılaştırılmıştır. Çalışma öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde bireyselleştirilmiş kendini izleme kontrol listeleri
kullanımın başarılı olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğretmen –araştırmacı işbirliği stratejisinin kaynaştırma
ortamlarında yararlı olduğu görülmüştür.
Amato-Zech vd. (2006) çalışmalarını, özel eğitim okuluna devam eden on bir yaşlarında, ikisi erkek biri kız üç
öğrenciyle yapmışlardır. İki erkek öğrenci dil ve konuşma geriliği ve özel öğrenme güçlüğü, kız öğrenci ise, dil
ve konuşma geriliği tanısına sahiptir. Araştırma ise, tek-denekli araştırma modellerinden ABAB modeli
kullanılmıştır. Çalışmada katılımcılara kendilerini izlemede MotivAider ile ipucu verme yöntemi kullanılmıştır.
Öğrenciler yazma çalışması yaparken MotivAider belli aralıklarla titreşmektedir. MotivAider titreştiği zaman
öğrenci akademik görevine dikkatini vermişse “ evet kendimi izliyorum” diye kontrol listesini işaretlemekte,
dikkatini yaptığı akademik göreve vermemişse “hayır kendimi izlemiyorum” diye işaretlemektedir. Araştırma,
MotivAider kullanımın öğrencilerin bir akademik görevi yerine getirmelerinde yararlı olduğunu göstermiştir.
Araştırmanın sonunda katılımcılar akademik becerilerde ilerleme göstermişlerdir. Ayrıca öğretmenler kendini
izleme stratejisini olumlu olarak bulmaktadırlar. Çalışmanın genelleme çalışmasında ise, öğrencilerin bu
yöntemi başka davranışlara da genelleyebildiği görülmüştür.
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Goddard ve Sendi, (2008) ortaokula devam eden, öğrenme güçlüğü tanısı bulunan ve özel eğitim almakta olan
dört öğrenci ile çalışmışlardır. Araştırmada kendini izleme stratejisinin, yaratıcı yazma becerisinin niteliğini ve
niceliğini arttırmadaki etkililiği araştırılmıştır. Katılımcılardan bir öyküyü okumaları ve okuduktan sonra on
dakika içinde öyküyle ilgili bir kompozisyon yazmaları istenmiştir. Çalışmanın sonunda öğrencilerin yazma
becerilerinin niceliğindeki gelişmeyi değerlendirmek için, öğrencilerin yazdıkları makalelerdeki kelime sayısı
hesaplamış, makalenin niteliği ise, paragrafta düzen, organizasyon ve makalenin ana fikri yönlerinden ele
alınmıştır. Öğrencilerin kendini değerlendirmesi için bir kontrol listesi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda
kendini izleme stratejisi kullanımı ile öğrencilerin yazma becerilerinin niteliğinde ve niceliğinde önemli
gelişmeler gözlenmiştir. Ayrıca öğrenciler ve öğretmenler kendini izleme stratejisini sevdiklerini belirtmişlerdir.
Crabtree vd. (2010) da yaptığı çalışmada kendini izleme stratejisinin etkililiğini okuduğunu anlama becerilerini
geliştirme ve kalıcılığı izleme ile ilgili olarak incelemişlerdir. Araştırmanın katılımcıları öğrenme güçlüğü ve
önemli derecede dikkat eksikliği olan 3 lise öğrencisidir. Araştırmada katılımcıların bir hikâyeyi okumaları ve
okunan hikâyede daha önceden belirlenen yerlerde durmaları hedef davranış olarak belirlenmiştir. Araştırmada
tek-denekli araştırma modellerinden, katılımcılar arası çoklu başlama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda
okuduğunu anlama becerilerinde artış olduğu ve yapılan quizde katılımcıların yüksek puanlar aldığı
görülmüştür.
SONUÇ
Yapılan araştırmaların sonuçları incelendiğinde, Kendini izleme stratejisi, öğrenme güçlüğü olan bireylerde
genellikle akademik becerilerin öğretimde kullanıldığı ve bu becerilerin öğretiminde etkili bir strateji olduğu
görülmektedir. Çalışmaların tamamının okul ortamında gerçekleştirildiği için ve ayrıca öğrencilerinde sevdiği
bir strateji olmasından dolayı öğretmenlere kendini izleme stratejisinin öğretilmesi ve onlarında bu strateji
sınıflarında uygulaması yararlı olacaktır. Öğrencilerin bu stratejiyi başka becerilere genelleyebildiklerinden
dolayı, onların okul ortamında ve toplumda bağımsız hareket etmelerini sağlayacaktır.
Sonuç olarak kendini izleme stratejisi, Öğrenme güçlüğü olan bireylerde akademik becerilerin öğretiminde
bilimsel dayanaklı bir strateji olduğu görülmektedir. Kendini izleme stratejisi, hem bu alanda çalışan uzmanlara,
ailelere ve öğrencilere önemli yararlar sağlayacaktır.

Araştırmaların sınırlılıklarından biri, geneleme çalışmalarının yapılmamış olmasıdır. Sadece bir
çalışmada (Prater vd., 1991) genelleme çalışması yapıldığı görülmüştür.

Araştırmalarının diğer bir sınırlılığı ise, bir çalışma dışında kalıcılık çalışmasının yapılmamış olmasıdır.
Kalıcılık çalışması sadece Crabtree vd. (2010) tarafından yapılmıştır.


Sosyal geçerlilik çalışmasının ise, sadece bir çalışmada (Harris, 1986) yer aldığı görülmektedir.


Araştırmalar incelendiğinde problem davranışların azaltılmasıyla ilgili çalışmaların bulunmadığı
görülmüştür. Kendini izleme stratejisinin öğrenme güçlüğü olan bireylerde problem davranışların azaltılmasın
etkiliğini inceleyen araştırmaların yapılması önerilebilir.

Ayrıca konu ile ilgili alan yazın incelendiğinde, ailelerle ve çocukların bakımı ile ilgilenen diğer
kişilere yönelik çalışmalara rastlanmamaktadır.
ÖNERİLER

Kendini yönetme stratejileri üniversitelerde sadece özel eğitim bölümlerinde değil tüm eğitim
fakültelerinde lisans yüksek lisans, doktora eğitimi alan öğretmen adaylarına ders olarak verilebilir.

Türkiye 1992 yılında imzaladığı Salamanca Bildirgesi ile bütünleştirme eğitiminin
yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bir ülke olduğu için, Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan sınıf
öğretmenlerine kendini yönetme stratejileri ile ilgili seminerler verilebilir.


Kendini yönetme stratejilerini ailelere öğretmek için aile eğitim programları geliştirilebilir.


İleride planlanması düşünülen araştırmalarda kendini izleme ile ilgili olarak kalıcılık ve genelleme
üzerinde duran çalışmalar yapılabilir.

İleride planlanması düşünülen araştırmalarda kendini izleme stratejisinin, problem davranışların
azaltılması ile ilgili olarak da kullanılması hedeflenebilir.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK PROBLEMİ ÇÖZMEDE KULLANDIKLARI ÖZDÜZENLEME STRATEJİLERİ İLE FİZİK DERSİ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-REGULATED STRATEGIES OF TEACHER
CANDIDATES IN SOLVING PHYSICS PROBLEM AND THEIR PHYSICS COURSE SELFEFFICACY PERCEPTIONS
Murat ÇELTEK1
Özet: Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının fizik problemi çözmede kullandıkları öz-düzenleme stratejileri ile fizik dersi öz-yeterlik
algılarının ilişkisini incelemektir. Araştırma tarama modelinde olup, çalışma grubunu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ve Fen
Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde toplam 240 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen “Problem
Çözmede Kullanılan Öz-Düzenleme Stratejileri Ölçeği” ve “Fizik Dersi Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği” ile toplanmıştır. İlk ölçek Çalışkan ve
Sezgin Selçuk (2010) tarafından geliştirilen, 18 maddelik ve Planlama, Kontrol Etme, Kendini İzleme ve Kendini Değerlendirme
boyutlarından oluşan bir araçtır. İkinci ölçek Ilgaz (2011)’den yararlanılarak araştırmacı tarafından oluşturulan 9 maddelik “Fizik Dersi ÖzYeterlik Algısı Ölçeği” dir. Verilerin analizi, SPSS 17.0 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizlerde ortalama (O), standart sapma
(SS) ve Pearson korelasyon yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının fizik dersine yönelik öz-yeterlik
algılarının orta düzeyde olup; öz-düzenleme stratejilerini “çok sık” düzeyinde kullandıkları belirlenmiştir. Öte yandan öğretmen adaylarının
fizik dersine yönelik öz-yeterlik algıları ile fizik problemlerini çözmede öz-düzenleme stratejilerini kullanımları arasında orta düzeyde pozitif
yönde anlamlı bir ilişki vardır.
Anahtar sözcükler: Öz-düzenlemeli öğrenme, öz-yeterlik, fizik dersi, öğretmen adayları
Abstract: Aim of this study is to examine the relationship between teacher candidates’ self-regulated strategies in solving physics problems
and their physics course self-efficacy perceptions. This is a descriptive study, and the research sample consists of 240 students studying in
the science teaching program, and computer and instructional technologies department. The research data was collected with the scales “selfregulated strategies in solving physics problem” and “self-efficacy perceptions of physics course” which is developed by the researcher. The
first scale was developed by Çalışkan and Sezgin Selçuk (2010). It consists of 18 items including planning, controlling, self-observing and
self-regulation. The second scale “self-efficacy perceptions of physics course” was developed by the researcher through the revision of Ilgaz
(2011) and it includes 9 items. The data analysis was done with the use of SPSS 17.0 program. The research findings showed that teacher
candidates have a mediate level of “self-perception of physics course”. However, they tended to often use self-regulated strategies in solving
physics problem. There was a mediate positive meaningful relationship between teacher candidates’ self-regulated strategies in solving
physics problems and their physics course self-efficacy perceptions
Keywords: Self-regulated learning, self-efficacy, physic course, teacher candidate

1.GİRİŞ
Dünya’da birçok ülkedeki öğretim programlarında vurgu aktif öğrenme üzerinedir. Aktif
öğrenme öğrenene öğrenme sürecinin çeşitli yönleriyle ilgili karar alma fırsatlarının verildiği
öğrencinin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme sürecidir
(Açıkgöz, 2004: 17). Bu tanımda yer alan vurgulardan biri de öz-düzenleme (self-regulation)’dir.
Risemberg ve Zimmerman öz-düzenlemeyi, “amaçlar belirleme, bu amaçları gerçekleştirmek için
stratejiler geliştirme ve bu stratejilerin kazandırdıklarını denetleme” olarak tanımlanmaktadır (Üredi
ve Üredi, 2005: 251).
Öğrenme sadece bilişsel yapılarda açıklanmamaktadır. Motivasyon öğrenmede duyuşsal alanın
bölümleri ile ilişkilidir ve öz-düzenleme ile birlikte anılan diğer bir kavram öz-yeterliktir. Öz-yeterlik
bireyin yaşamındaki olaylarda davranış ve becerilerini ortaya koyma kapasiteleri hakkında
kendileriyle ilgili inançları (Bandura, 1994: 71).
Pek çok ülke öğrencilerin fizik çalışmalarına yönelmesinde önemli problemler yaşanmaktadır
(Osborne & Dillon, 2008). Öte yandan fen alanındaki pek çok konu fizik eğitimi ile ilişkilendirilir
(Juuti, Lavonen, Uitto, Byman & Meisalo, 2003). Bundan dolayı fizik eğitiminin temellerini doğrudan
ya da dolaylı olarak atacak öğretmen adaylarının eğitimi ön plana çıkmaktadır. Öğretmenler
sınıflarında etkili bir model rol oynamaktadır.
Fizik eğitimin amaçlarda biri de problem çözme becerilerini sağlamaktır ve problem çözme
stratejileri de hem bilişsel hem de bilişüstü stratejiler içerir (Montague, 1992, Aktaran: Çalışkan ve
Sezgin Selçuk, 2010). Schraw, Crippen ve Hartley (2006)’a göre öz-düzenlemeli öğrenme stratejileri
bilişsel, biliş üstü ve motivasyon olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Bundan dolayı
bireylerin problem çözme stratejileri öz-düzenleme yapıları hakkında bilgi sunabilmektedir. Schraw ve
1
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arkadaşlarının (2006) modelinde motivasyonun öz-düzenlemeli öğrenmenin bir boyutu olarak
düşünülmekteyken, bu çalışmada bireylerin bir başka özelliği olarak, öz-düzenlemeli öğrenme içinde
yer almamaktadır.
Öz-düzenleme (Poitras & Lajoie, 2013) ve öz-yeterlik (Bandura, 1977) alana özgüdür. Bundan
dolayı her disiplin için ayrı ve hatta disiplinlerin problem çözme yöntemleri için ayrı biçimde
değerlendirilmelidir.
Bandura (1993: 136)’ya göre formal eğitimin en büyük amacı, öğrencileri, yaşamları boyunca
kendilerini eğitebilmeleri için zihinsel beceriler, öz-inançlar ve öz-düzenleme yetenekleri ile donatmak
olmalıdır. Strateji öğretiminde ve öz-yeterlik oluşturmada önemli kaynaklardan biri de modellerdir.
Sınıfta en önemli model öğretmendir. Öğretmenlerin eğitim sürecinde bu becerileri kullanmaları ve
yeterlik algılarının yüksek olması yetiştirecekleri kişilere bu özellikleri kazandırmalarında önemli rol
oynamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının fizik dersi problemlerinin
çözümünde kullandıkları öz-düzenleme stratejileri ile öz-yeterlik algıları arasında nasıl bir ilişki
olduğunu belirleyebilmektir.
2.YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, katılımcılar, veri toplama araçları ve veri çözümleme
teknikleri açıklanmıştır.
2.1 Araştırma Modeli
Araştırma tarama modelindedir. Betimsel tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir
durumu var olduğu şekli ile betimlemeyi amaç edinen bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2006). Bu
araştırmada öğretmen adaylarının fizik dersi öz-yeterlik algıları ile bur derste problem çözmede
kullandıkları öz-düzenleme stratejileri arasında ilişki belirlenmeye çalışılmış; aynı zamanda bölüm ve
cinsiyet açısından farklılıklar incelenmiştir
2.2 Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ve Fen Bilgisi
Öğretmenliği bölümlerinde toplam 240 öğrenci oluşturmaktadır.
2.3 Verilerin Toplanması
Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen “Problem Çözmede Kullanılan ÖzDüzenleme Stratejileri Ölçeği” ve “Fizik Dersi Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği” ile toplanmıştır. İlk ölçek
Çalışkan ve Sezgin Selçuk (2010) tarafından geliştirilen, 18 maddelik ve Planlama, Kontrol Etme,
Kendini İzleme ve Kendini Değerlendirme boyutlarından oluşan bir araçtır. Bu ölçekte öğretmen
adaylarının fizik problemlerini çözme sürecinde özdüzenleme stratejilerini kullanım düzeylerini
belirlemeye yönelik problem çözme davranışları yer almakta olup; “Çok Sık”, “Sık”, “Arasıra”, “Çok
Seyrek”, “Hiç” seçenekleri olan 5’li Likert tipi bir ölçektir. Ölçekteki maddeler, “Çok Sık”
seçeneğinden başlayarak 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde puanlanmıştır.
İkinci veri toplamı aracı ise Ilgaz (2011)’den yararlanılarak araştırmacı tarafından “Fizik Dersi
Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği” dir. Ölçek 9 maddeden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubundan elde
edilen veriler aynı zamanda ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları amacıyla da kullanılmıştır.
Ölçek geliştirme işlemleri için veriler toplandıktan sonra SPSS 17.0 paket programına
girilmiştir. Betimsel istatistikler, Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve iç tutarlılık güvenirlik katsayısı
(cronbach alpha) analizleri SPSS 17.0 programında; Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) AMOS 16.0
programında yapılmıştır. Hem AFA, hem de DFA “maksimum likelihood” yöntemi kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Tüm ölçekler için DFA ile yol analizleri yapılırken, öncelikle modelin uygunluğu
(model fit) için gerekli ölçütler incelenmiştir. Modellerin uygunluğu incelenirken NFI, TLI ve CFI
değerleri incelenmiştir. Sümer (2000)’ e göre NFI, TLI ve CFI değerlerinin .90 ve üzeri olması
gerektiğini belirtmiştir.
AFA yapılırken öncelikle Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testi yapılmıştır. Örneklem
uygunluğu KMO ölçüm değeri .93, Bartlett Sphericity testi ki-kare değeri ise 1758.15 (sd = 36, p =
.00) olarak bulunmuştur. Bu değerin .05’ten küçük olması korelasyon matrisinden faktör
çıkarılabileceğini göstermektedir (Şencan, 2005). Daha sonra Maksimum Likelihood yöntemi
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kullanılarak faktör analizi yapılmıştır. Döndürme (rotasyon) analizi, ölçeğin olası faktörlerinin ilişkili
olduğu varsayılarak, eğik bir döndürme yöntemi olan “direct oblimin” (delta = 0) seçilerek yapılmıştır.
Sonuçların değerlendirilmesinde özdeğeri 1’in üzerinde olan faktörler anlamlı kabul edilmiştir. Faktör
yüklerinin incelenmesinde minimum .30 değeri kritik değer olarak alınmıştır (Uzuntiryaki ve Çapa
Aydın, 2009). Faktör analizi sonucunda özdeğeri birin üzerinde olan ve toplam varyansın yaklaşık
%64.87’sini açıklayan tek faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Yapı incelendiğinde madde yük
değerlerinin .09 ile .69 arasında değiştiği gözlenmiştir.
AFA sonunda ortaya çıkan 2 faktörlü yapının doğruluğunu sınamak için yapısal eşitlik modeli
üzerine kurulmuş olan DFA gerçekleştirilmiş ve uyum indislerinin NFI= .91, TLI= .92 ve CFI= .93
olduğu belirlenmiştir. Böylece ilgili alan yazın ışığında modelin doğru kurulduğu kabul edilmiştir.
Model incelendiğinde faktör yüklerinin .69 ile .90 arasında değiştiği ve hepsinin p<.001 düzeyinde
anlamlı olduğu görülmüştür. Aynı zamanda faktör maddelerinin R² değerleri .47 ile .81 arasında
değişmektedir. Buna göre yapı maddelerindeki varyansın bir bölümünü açıklamaktadırlar.
Ölçekte yer alan maddelerin her birinin bireyleri ayırt etme özelliklerinin belirlenmesi için
toplam puana göre belirlenen alt-üst %27’lik gruplar arasında anlamlılığa ve madde madde-toplam
korelasyonuna bakılmıştır. Yapılan analiz sonucunda,
madde düzeltilmiş madde toplam
korelasyonları .48 ile .80 (p<.01) arasında değişirken, t testi sonucunda maddelerin ayırt edici özelliğe
sahip olduğu belirlenmiştir.
2.4.Verilerin Analizi
Verilerin analizi, SPSS 17.0 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizlerde ortalama
(O), standart sapma (SS) ve Pearson korelasyon yöntemi kullanılmıştır. Fizik problem çözmede strateji
kullanımında her bir stratejinin kullanım sıklığını ortaya koymak amacıyla Çalışkan ve Sezgin Selçuk
(2010) tarafında oluşturulan değerlendirilmeden yararlanılmıştır. Buna göre Çok Sık (5.00–4.20), Sık
(4.19–3.40), Ara sıra (3.39–2.60), Çok Seyrek (2.59–1.80) ve Hiç (1.79–1.00) olacak şeklide bir
değerlendirme yapılmıştır.
3. BULGULAR
1. Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları Durumları Nasıldır?
Tablo 1. Fizik Dersine Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği Madde Ortalamaları
Ortalama

Standart Sapma

Ö1

58,50

17,88

Ö2

56,00

21,37

Ö3

54,10

21,96

Ö4

51,73

19,28

Ö5

47,21

21,32

Ö6

51,57

23,92

Ö7

53,06

23,10

Ö8

57,85

23,83

Ö9

53,00

24,89

ÖZ-YETERLİK

483,03

163,19

ÖZ-YETERLİK ORTALAMA

Toplam / Madde Sayısı = 483,03 / 9 = 53,67

Ölçek maddeleri ve geneli incelendiğinde öğretmen adaylarının fizik dersine yönelik özyeterlik algılarının orta düzeyde olduğu söylenebilir.
2. Öğretmen Adaylarının Fizik Problemlerini çözmede Öz-Düzenleme Stratejilerini kullanımları
nasıldır?
Tablo 2. Fizik Problemlerini çözmede kullanılan Öz-Düzenleme Stratejileri madde ortalamaları
Maddeler

Ortalama

Standart Sapma

T1

3,83

0,89

T2

3,84

0,84
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T3

3,55

0,91

T4

3,84

0,74

T5

3,75

0,83

T6

3,37

0,95

T7

3,83

0,82

T8

3,29

1,00

T9

3,69

0,90

T10

3,62

0,89

T11

3,69

0,93

T12

3,45

0,92

T13

3,34

1,02

T14

3,40

0,91

T15

3,47

1,01

T16

3,44

0,94

T17

3,53

0,92

T18

3,56

0,93

Öğretmen adayları madde düzeyinde öz-düzenleme stratejilerini “sık” düzeyinde
kullandıklarını ifade etmişleridir.
Tablo 3. Alt boyutlarına göre fizik problemlerini çözmede kullanılan öz-düzenleme stratejilerinin
ortalaması
Boyutlar

Ortalama

Standart Sapma

Boyu Ortalaması
(Boyut Toplamı / Madde Sayısı)

Planlama

15,05

2,70

15.05 / 4 = 3,76

İzleme

14,25

2,56

14.25 / 4 = 3,56

Kontrol

14,43

2,82

14.43 / 4 = 3,61

Kendini Değerlendirme

20,76

4,16

20.76 / 6 = 3,46

ÖZ-DÜZENLEME

64,49

10,25

64.49 / 18 = 3,58

Ölçeğin tümünde ve alt boyutlar bazında ele alındığında strateji kullanımının “sık” düzeyinde
olduğu görülmektedir.
3. Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları ile Fizik Problemlerini çözmede
Öz-Düzenleme Stratejilerini kullanımları arasındaki ilişki nasıldır?
Tablo 4. Fizik Dersine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları ile Fizik Problemlerini çözmede Öz-Düzenleme
Stratejilerini kullanımları arasındaki İlişki
ÖZYETERLİK

Planlama

İzleme

Kontrol

Kendini Değerlendirme

ÖZ-DÜZENLEME TOPLAM

,472**

,440**

,454**

,413**

,527**

**.001 düzeyinde anlamlı (2-yönlü)

Tabloda görüldüğü öğretmen adaylarının fizik dersine yönelik öz-yeterlik algıları ile fizik
problemlerini çözmede öz-düzenleme stratejilerini kullanımları arasında orta düzeyde pozitif yönde
anlamlı bir ilişki vardır.
4. TARTIŞMA ve SONUÇLAR
Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının fizik dersine yönelik öz-yeterlik algılarının
orta düzeyde olduğu söylenebilir. Selçuk, Çalışkan ve Erol (2008) yaptıkları çalışmada fizik öğretmen
adaylarının öz-yeterlik algıları orta düzeydedir. Bu çalışmanın örneklemini ise BÖTE ve Fen Bilgisi
öğretmen adaylarından oluşmakla birlikte yine fen alanına yönelik öğretmen adaylarından
oluşmaktadır. Öz-yeterlik algılarının orta düzeyde olması alanda başarısı ve bilgisi konusunda
öğretmen adaylarının kendilerini eksik hissetmelerine dolayısı ile de mesleki öz-yeterliklerine olumsuz
katkısı olabilir. Bundan dolayı ileride yapılacak araştırmalarda öz-yeterlik kavramı nitel yöntemlerle
incelenerek, öğretim süreçlerine etki edecek önerilerde bulunabilir.
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Öğretmenler strateji öğretimlerinde öğrencilerin örnek alabilecekleri en iyi ve en yakın
modellerdir. Öğretmenlerin özellikle bu stratejileri direk belirgin şekilde göstermeleri; derste problem
çözerken sesli düşünmeleri gibi eylemler öğrencileri strateji kazanımları arttırmaktadır. Araştırmanın
bir diğer bulgusu da problem çözmede kullanılan öz-düzenleme stratejilerinin kullanımının “çok sık”
düzeyinde olmasıdır. Bu sonuç problem çözme ve öz-düzenleme stratejilerinin öğretimi açısından
olumludur. Yine Çalışkan ve Selçuk (2010) çalışmalarında maddelere göre strateji kullanımının “çok
sık” düzeyinde olduğunu belirlemişlerdir.
Öğretmen adaylarının fizik dersi öz-yeterlik algıları ile bu derste problem çözmede özdüzenleme stratejilerini kullanımları arasında olumlu ilişki vardır. Bu sonuçlar alan yazında var olan
çalışmalar ile tutarlık göstermektedir (Pintrich ve DeGroot, 1990; Zimmerman ve Martinez-Pons,
1990; Malpass, O’Neil ve Hocevar, 1999; Pintrich, 1999; Abdullah, 2007; Valle ve diğerleri, 2008;
Ilgaz, 2011). Öğrencilerin öz-yeterlik algıların yükseltmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirildikçe,
strateji kullanımları ve dolayı ile ders başarıları ile ileride strateji öğretiminde sahip olacakları rol
modellerinde daha etkili olmaları beklenmektedir.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI
İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İLİŞKİSİ
RELATIONSHIP BETWEEN THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND THE SELF-EFFICACY PERCEPTIONS
TOWARDS TEACHING PROFESSION
Murat ÇELTEK1
Özet: Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik tutumları ile öğretmenlik mesleği öz-yeterlik algılarının
ilişkisini incelemektir. Araştırma tarama modelinde olup, çalışma grubunu Fen Bilgisi Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Müzik
Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal ilgiler öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümlerinde toplam 259
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Metin, Kaleli Yılmaz, Coşkun ve Birişçi (2011) tarafından geliştirilmiş olan “Öğretim
Teknolojilerine Yönelik Tutum Ölçeği” ve Tschannen-Moran ve Hoy (2001) tarafından geliştirilen ve Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005)
tarafından Türkçeye uyarlanan “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnancı Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizi, SPSS 17.0
programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizlerde ortalama (O), standart sapma (SS) ve Pearson korelasyon yöntemi kullanılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik tutumları olumlu olup; mesleki öz-yeterlik algılarının
yüksek olduğu belirlenmiştir. Öte yandan öğretmen adaylarının öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik tutumları ile mesleki
öz-yeterlik algıları arasında genelde düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır.
Anahtar sözcükler: Öğretim teknolojilerine yönelik tutum, mesleki öz-yeterlik, öğretmen adayları

Abstract: Aim of this study is to examine the relationship between teacher candidates’ attitudes towards instructional technologies and selfefficacy perceptions towards teaching profession. This is a descriptive study, and the research sample consists of 259 students studying in the
programs; science teaching, english teaching, music teaching, classroom teaching, social science teaching, Turkish teaching, mentally
handicapped teaching. The research data was collected with the scale named as “Attitude Scale towards Instructional Technologies”
developed by Metin, Kaleli Yılmaz, Coşkun and Birişçi (2011), and the scale named as “Self-efficacy Belief towards Teaching Profession”
developed originally by Tschannen-Moran ve Hoy (2001) which is adapted to Turkish by Çapa, Çakıroğlu and Sarıkaya (2005). The data
analysis was done with the use of SPSS 17.0 program. The research findings showed that teacher candidates have positive attitudes towards
instructional strategies and also have a high occupational self-efficacy perception. On the other hand, there was a low positive meaningful
relationship between teacher candidates’ attitudes towards instructional technologies and self-efficacy perceptions towards teaching
profession.
Keywords: Attitudes towards instructional technologies, self-efficacy perceptions towards teaching profession, teacher candidates

1.GİRİŞ
Öğretmenin niteliği ve yeterliliği konusu, tüm dünyada eğitim gündeminin en önemli konusu
olup ve nitelik kavramı genel kültür, konu alanı ve öğretmenlik formasyonunun materyal tasarımı ve
teknolojiyi kullanmasıyla sağlanmaktadır (Demirtaş, 2011). Teknoloji kavramı “bilimin üretim,
hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır (Alkan, 1987, Akt.: Demirel ve Yağcı, 2010,
s. 10) ve günümüz dünyasında tüm sektör ve çalışa alanlarının vazgeçilmez bir yapısıdır. Teknolojinin
eğitim bilimleri alanında iki kavramlar karşımıza çıktığı görülmektedir. Bunlarda birincisi eğitim
teknolojisi olup “bireyleri, eğitimin özel amaçlarına ulaştırma yollarını inceleyen bilim dalı” (Çilenti,
1997, Akt.: Vural, 2014) şeklinde yorumlanırken; diğer bir kavram olan öğretim teknolojisi ise “belirli
öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknoloji (Alkan, 1997,
Akt.: Yanpar Şahin ve Yıldırım, 1999). Bu çalışma öğretim teknolojisine odaklanacaktır.
Öğretim teknolojilerinin sınıf ortamına uygulanmasında yer alan faktörler arasında öğretmen
tutumları ve öğretmenlerin eğitimi ile sürekli mesleki gelişimi yer almaktadır (Yiğit, Alev, Altun,
Özmen ve Akyıldız, 2007). Tutumlar bir psikolojik nesneye yönelik olumlu ya da olumsuz kişisel
görüşlerimizdir (Ajzen ve Fishbein, 2000). Bu görüşlerin, “sadece davranış eğilimi ya da sadece bir
duygu değil, düşünce-duygu-davranış eğilimi bütünleşmesi” (Kağıtçıbaşı, 1988, s. 84) olduğu
düşünüldüğünde öğretmenlerin öğretim teknolojilerine yönelik tutumlarının sınıflarına bunu
kullanmaları ve öğrencilerin aktif bir biçimde derse katılımın sağlamları açısından önemli olduğu
görülmektedir. Diğer taraftan öğretmenlerin teknoloji kullanımları arttırmak için Türkiye’deki
öğretmen yetiştirme programlarında teknoloji derslerine ve uygulamalarına yer verilmektedir.
1
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Tutum kavramının ilişkili olduğu kavramlardan biri de öz-yeterliktir. Öz-yeterlik, “bireylerin
daha önceden belirlenmiş olan görevin gerektirdiği aktiviteleri organize etmesi ve
gerçekleştirilmesiyle ilgili yargıları” (Bandura, 1986, s. 91). Bandura (1993, s. 136)’ya göre “formal
eğitimin en büyük amacı, öğrencileri, yaşamları boyunca kendilerini eğitebilmeleri için zihinsel
beceriler, öz-inançlar ve öz-düzenleme yetenekleri ile donatmak olmalıdır”. Bu bağlamda
öğretmenlerin derslerini başarı bir biçimde yürütmeleri öz-yeterlikleri ile ilgili bir konudur. Aynı
zamanda öz-yeterlik alana özgüdür (Zimmerman ve Cleary, 2006). Dolayısı ile öğretmenlerin
derslerine ve mesleki alanlarına yönelik öz-yeterlik alanları diğer anlarından farklılık
gösterebilmektedir. Öğretmenlik öz yeterlik inancı "öğrencilerin performanslarını etkileme
kapasitelerine olan inançlarıdır". (Ashton, 1984, Akt: Akkoyunlu, Orhan ve Umay, 2005, s. 2).
Öğretmenlerin etkileme süreçlerinde öğretim teknolojilerini işe koşmaları önemlidir. Bundan dolayı
öğretmenlerin öğretim teknolojilerine yönelik tutumları ile mesleki öz-yeterlik inançları arasında bir
ilişki olduğu düşünülebilir.
Öğretim teknolojilerine yönelik tutumların oluşmasında öğretmenlerin aldıkları eğitimlerinde
önemli olduğu düşünüldüğünde; öğretmen adayları ile yapılacak çalışmaların gelecek yıllarda
oluşturulacak öğretmen yetiştirme programlarının düzenlemesinde ve geliştirilmesinde önemli katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Bu durum göz önüne alınarak bu çalışmada öğretmen adaylarının
öğretim teknolojilerine yönelik tutumları ile öğretmenlik mesleğine yönelik algılarını belirlenmesi iki
değişken arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır.
2.YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, katılımcılar, veri toplama araçları ve veri çözümleme
teknikleri açıklanmıştır.
2.1 Araştırma Modeli
Araştırma tarama modelindedir. Betimsel tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir
durumu var olduğu şekli ile betimlemeyi amaç edinen bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2006). Bu
araştırmada öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterlik algıları ile öğretim teknolojilerine yönelik
tutumla düzeyleri ve iki değişken arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır.
2.2 Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Fen Bilgisi Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Müzik
Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal ilgiler öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Zihin Engelliler
Öğretmenliği bölümlerinde toplam 259 öğrenci oluşturmaktadır.
2.3 Verilerin Toplanması
Araştırmanın verileri Metin, Kaleli Yılmaz, Coşkun ve Birişçi (2011) tarafından geliştirilmiş olan
“Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutum Ölçeği” ve Tschannen-Moran ve Hoy (2001) tarafından geliştirilen ve
Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik ÖzYeterlik İnancı Ölçeği” ile toplanmıştır.
İlk ölçek, “Derslerde öğretim teknolojilerinin kullanımından zevk alma (9 madde)”, “Öğretim
teknolojilerinin kullanımından zevk almama (9 madde)”, “Derslerde öğretim teknolojilerinin kullanımına inanma
(10 madde)”, “Öğretim teknolojilerinin kullanmaya isteksiz olma (7 madde)” ve “Öğretim teknolojilerinin
faydalarına inanma (2 madde)” boyutlarında oluşan toplam 37 maddelik bir ölçektir. Maddelerin puanlanması
ölçekteki olumlu maddeler “Kesinlikle Katılıyorum=5”, “Katılıyorum=4”, “Karasızım =3”, “ Katılmıyorum=2”
ve “Kesinlikle Katılmıyorum=l” şeklinde likert yapıdadır.
İkinci veri toplamı aracı ise “yetersiz”, “çok az yeterli”, “biraz yeterli”, “oldukça yeterli”, “çok yeterli”,
"çok az", "biraz”, “oldukça" ve "çok" şeklinde dokuzlu hazırlanmıştır. 24 maddeden oluşan ölçek, “Öğrenci
katılımına yönelik özyeterlik”, “Öğretim stratejilerine yönelik özyeterlik”, “Sınıf yönetimine yönelik özyeterlik”
olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır.

2.4.Verilerin Analizi
Verilerin analizi, SPSS 17.0 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizlerde ortalama
(O), standart sapma (SS) ve Pearson korelasyon yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretim
teknolojilerine yönelik tutumları boyut bazında incelenmesinde Metin, Birişçi ve Coşkun (2013)
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tarafında önerilen Çok Sık (5.00–4.20), Sık (4.19–3.40), Ara sıra (3.39–2.60), Çok Seyrek (2.59–1.80)
ve Hiç (1.79–1.00) şeklindeki değerlendirilmeden yararlanılmıştır.
3. BULGULAR
1. Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterlik Algıları ile Öğretim Teknolojilerine Yönelik
Tutum Durumları Nasıldır?
Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterlik Algıları ile Öğretim Teknolojilerine Yönelik
Tutum Ölçeklerinin Boyut Ortalamaları ve Standart Sapmaları
Ortalama

Standart Sapma

Boyu Ortalaması
(Boyut Toplamı / Madde Sayısı)

ÖKYÖ

53.99

7.83

6,75

ÖSYÖ

54.77

8.23

6,85

SYYÖ

54.90

8.41

6,86

DÖTKİ

43.08

6.11

4,31

DÖTKZ

36.37

5.90

4,04

ÖTKZ

15.74

6.84

1,75

ÖTKİ

14.45

4.05

2,06

ÖTFİ

8.82

1.54

4,41

Ölçeklerin boyutları temele alındığında öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterlik algıları “oldukça
yeterli=7” düzeyine yakın olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan öğretim teknolojilerine tutum açısında
olumlu ifadelere sahip olan DÖTKİ ile ÖTFİ “çok iyi” düzeyde iken, DÖTKZ “iyi” düzeyindedir.
Tutum ölçeğinin olumsuz ifadelere sahip olan ÖTKZ “çok yetersiz” iken, ÖTKİ “yetersiz”
düzeydedir. Buna göre öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik tutumlarının olumlu
olduğu söylenebilir.
2. Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterlik Algıları ile Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutum
Arasındaki İlişki Nasıldır?
Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterlik Algıları ile Öğretim Teknolojilerine Yönelik
Tutum Arasındaki Korelasyon
DÖTKİ

DÖTKZ

ÖTKZ

ÖTKİ

ÖKYÖ

,33**

,34**

-,20**

-,19**

ÖTFİ
,107

ÖSYÖ

,30**

,29**

-,24**

-,22**

,16**

SYYÖ

,30**

,30**

-,24**

-,24**

,14*

Korelasyon .01 düzeyinde anlamlıdır (2-yönlü).

**

Öz-yeterliğin tüm boyutları ile DÖTKİ arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki varken,
olumsuz boyutlar olan ÖTKZ ve ÖTKİ arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki vardır.
Öte yandan öz-yeterliğin ÖSYÖ ile DÖTKZ ve ÖTFİ arasında; SYYÖ ile ÖTFİ arasında pozitif yönde
anlamlı düşük bir ilişki vardır.
4. TARTIŞMA ve SONUÇLAR
Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterlik algıları “oldukça yeterli
düzeyine” yakın olduğu söylenebilir. Yapılan çalışmalarda da buna benzer sonuçlar yer almaktadır
(Kahyaoğlu ve Yangın, 2007; Tabancalı ve Çelik, 2013). Çalışmanın bir diğer değişkeni ise öğretim
teknolojilerine yönelik tutumdur ve araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının öğretim
teknolojilerine yönelik tutumlarının olumlu olduğu söylenebilir. Alanyazında yapılan çalışmalarda da
öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine karşı olumlu tutuma sahip olduğu belirtilmiştir (Metin,
Birişçi, Coşkun, 2013; Yavuz ve Coşkun, 2008; Yılmaz, Ulucan ve Pehlivan, 2010).
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Çalışmanın bir diğer bölümü ise öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik
tutumları ile mesleki öz-yeterlik inançlarını incelemektir. Bulgulara göre tutum ölçeğindeki boyutların
olumlu ya da olumsuz olmasına göre öz-yeterlik boyutları arasında anlamlı pozitif bir vardır. Buradan
öğretmen adaylarının teknolojiyi kullandıkça mesleki konularında da inançlarına katkı sağladığı
söylenebilir. Bandura (1997)’ya göre öz-yeterliğin kaynaklarından biri geçmiş deneyimler ve dolaylı
gözlemdir. Buna göre öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerinin etkili kullanıldığı sınıflarda kendi
öğrenmelerini gözlemleri sonucunda sınıfların yer vermeye inançları onları mesleki anlamda da
cesaretlendirmektedir.
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THE USE OF MATHEMATICAL PROLEMS FROM MATHEMATICAL COMPETITIONS
IN THE TEACHING OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS
Hristo Melemov1
Abstract
The paper presents ways of solving mathematical problems in the course of mathematics for students - future primary
school teachers. The course includes basic grounds of mathematics - set theory, relations, integers, functions etc. For lack
of enough knowledge in mathematics students have problems with the conception of the abstract theory.
Solving problems from mathematical competitions (like Kangaroo, national and regional ones) helps for the better
comprehension of the mathematical theory. The logical problems are interesting for the students and they teach them to
think. Besides, the students realize that they have to teach pupils not only to calculate but to think logically too.
In the paper we include suitable examples which are connected with the theory and they illustrate its practical application.
We believe that this way of teaching mathematics within the subject „Primary School Education” is more interesting and
more useful for the students who are future primary school teachers.
Key Words: mathematical problems, teaching of students.

1. INTRODUCTION
The course of mathematics taught to students studying primary school education in Smolyan Branch of Plovdiv
University lasts two semesters with a total workload of 90 lessons during the second and the third semester. The
course includes theoretical training and seminars in the ratio of 60/30. Teaching material includes several basic
units of mathematics – set theory, integers, number systems, functions, geometry, combinatory, and others. The
problem is that most of the students have poor knowledge of mathematics from school. For this reason, the
teaching material is quite abstract and difficult to understand for the future teachers. Mastering basic
mathematical concepts and operations is particularly important as mathematical competence is defined as one of
the main competences for lifelong learning according to the European Framework of training: „mathematical
competence and basic competences in science and technology. Mathematical competence is the ability to
develop and apply mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the
emphasis being placed on process, activity and knowledge. Basic competences in science and technology refer
to mastery, use and application of knowledge and methodologies that explain the natural world. These involve
understanding of the changes caused by human activity and the responsibility of each individual as a citizen”
(Recommendation, 2006).
All this makes it necessary to look for new methods and approaches for working with students which allows
them, on the one hand to update theoretical and practical preparation in mathematics, as well as to synchronize
training school with European educational trends.
We strongly suggest that the mathematical course should include solving problems from mathematical
competitions because they contain a large educational potential.
2. METHODS
Within the course we discuss the different types of competition tasks such as logical problems - problems that
can be reduced to Diophantine equations, combinatorics, etc. In order to help students gain confidence in their
knowledge we give the solved types of problems for homework.
What does the inclusion of solving problems from mathematical competitions (such as "Kangaroo" field and
national competitions) achieve in fact?
First, it expands and diversifies theoretical and practical knowledge and training of students.
Second, it provokes matching the target material with the students' knowledge acquired in their previous stages
of education.
Third, it naturally stimulates students’ individual work because they are required to study again what they have
scipped in their education previously. They need it in order to deal with the solution of such problems.
In the fourth place, breaking of traditional classical training allows students to realize that mathematics can be
interesting and entertaining for students.
In the last three years we have tested the following methodology related to the problem above.
The course includes solving problems for students from 1st to 6th grade because we believe that primary school
teachers should be able to solve more complex problems than those that they give to students. Thus they will
feel more confident in solving logical problems for pupils from primary school. The most complex tasks are
1

Plovdiv University, Filial – Smolyan, Bulgaria, hristo_melemov@yahoo.com
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solved during the lessons, and the rest are given to students as assignments. At the written exam at the end of the
semester students solve problems taken not only from the teaching material, but also problems from
mathematical competitions. When writing down the solutions we strive for the most complete and simple
presentation. In this way students acquire experience in exposing the logical solutions to text problems.
3. DISCUSSION
We will look at few example problems from mathematical competitions, which are discussed in the lecture
course.
Consider a logical task of the Regional round of „European Kangaroo ", 2013, 5-6 grades. We will present the
solution of the problem (Grozdev, 2013), and then we describe our solution to that reached as a result of the
discussion with the students.
Example 1
2013 inhabitants lived on an island. Some were knights and the rest - liars. The knights always told the truth and
liars always lied. Every day one of the islanders said, "leaving the island, the number of knights will be equal to
the number of liars" - and left the island. After 2013 days the island was no one left. How many liars were living
on the island in the beginning?
a) 0

b) 1006

c) 1007

d) cannot be determined

Solution (Grozdev, 2013):
Knights will denote by K and liars with L. We start from the back of the front:
If the last day of 2013 has left L, then after the number K = L = 0, i.e. he did not lie. Therefore, the last
person that comes out is K.
Day 2012: If K has left, after that it is remains only one K, i.e. it is not executed the condition that the
number K = number of L. It is left L.
Day 2011: If L has left, after that number K = L = 1, i.e. he did not lie. Therefore K is left etc.
We conclude that every odd day K has left and every even day – L. The number of liars is
2012: 2 = 1006.
We will look at the second solution of this problem which we reached as a result of discussion with the
students.
Solution:
The number of knights (K) and liars (L) can’t be equal, because 2013 is an odd number (not divisible
by 2), so we have two possible cases – liars are more than knights or vice versa.
Case 1 – The number of L is greater than the number of K.
Let L are with k-people more than K.
When k=1 no one can leave the island. One of L says, "Leaving the island, the number of K will be
equal to the number of liars" and he do not leave the island, as the number of knights really will be equal to the
number of liars. One of the K said, "leaving the island, the number of knights will be equal to the number of
liars" and he also not to leave the island, as the number of knights will becomes to two less than the number of
L.
When k>1 for k-1 days a liar will leave the island and the number of liars will be with 1 more than the
Knights, so as we have seen above, one can’t leave the island more.
Here's how this happens:
Day 1 – one of the liars said: "By leaving the island, the number of knights will be equal to the number
of liars" and he leaves the island therefore L are k-1 people more than R.
Day 2 – one of the liars leaves the island therefore the number of L are k-2 people more R.
Day 3 – one of the liars leaves the island therefore the number of L are k-3 people more R.
Day k-1 – the number of L is with 1 people more R.
Therefore liars can’t be more than the Knights.
Case 2 – The number of K is greater than the number of L.
Let K are with k-people more than L.
When k > 1 it is allowed only L to leave the island and no one of K, as the number of K remains
constant and the number of L decreases.
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Consequently, all liars will leave the island, but knight can’t leave.
When k = 1 a K can leaves the island, after his departure the number of knights will be equal to the
number of liars. The next day one of L is leaving the island as a result of which the number of knights is 1 more
than the number of liars. The next day one of the knights is leaving the island and so until the last person who
was a knight leaves the island on the 2013-day.
We conclude that every odd day the R leaves and every even day – L. The number of liars is 2012: 2 =
1006.
We will look at another interesting example of a logical problem that intrigued students. In the process of
solving the students took an active part.
Example 2
40 boys and 28 girls are standing in a circle facing in the center and holding hands. Just 18 guys caught
the girl's hand with his right hand. How many guys have caught the girl's hand with his left hand?
The third example is relatively easy, but it is an example of a problem that is solved by means of the
backtracking method. Furthermore, the students learn to pay attention to the small details in the instructions of
the problem.

Example 3
Ivo collected pennies in three piggy banks. The first box had only coins of 10 cents, in the second –
from 20 cents, and the third – from 50 cents. In the third box the sum of the values of coins is equal to the sum
of the values of the first two coins in piggy banks. If the number of coins in the second box is two times greater
than the number of coins in the first one, you find how money Ivo has collected, knowing that in the first box it
is collected 60 cents.
Solution:
In the first box it was collected 60 cents. Because the coins are 10 cents the number of coins in the first
box are:
60: 10 cents = 6 coins.
Therefore, in the first box we have 6 coins.
The number of coins in the second box is twice the coins in the first box, so we have 6.2 = 12 coins in
the second box, he has collected:
20 cents . 12 coins = 240 cents
The amount collected in the second box is 240 cents.
The amount collected in the third box is the sum of the values of the first two coins in piggy banks:
60 cents + 240 cents = 300 cents
Therefore Ivo has collected the sum of the amounts in the three piggy banks, which are:
60 cents +240 cents +300 cents = 700 cents.
The amount collected by Ivo is 700 cents.
CONCLUSIONS
The inclusion of logical text problems taken from mathematical competitions in the course of mathematics at
university leads to increased interest in mastering mathematics. This mastering is characterized by a high
degree of abstraction. In the process of preparation several major educational effects are achieved, the most
important of which are:
1. It stimulates students’ creative thinking. Trainees are placed in extraordinary situations which require seeking
for creative solutions. Students gain self-confidence because they can solve problems which previously they
were not able to. An unconventional approach is an important condition for the development of future teachers’
creative thinking.
2. An important dimension of this type of tasks is the development not only of students’ mathematical
competence, but also of their social competence. Solving logical problems often requires a synergistic approach
that is based on specific mathematical knowledge, but it also leads to gaining social experience.
Some tasks require an interdisciplinary approach for solving them – these are problems connected to motion and
travelling.
3. The most important result, which we achieve by including tasks taken from mathematical competitions, is that
we teach future teachers to work with gifted students who have mathematical talent. These tasks contribute to
the individualization of modern education. At the same time they prepare teachers who will be able to introduce
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more attractive educational materials in school and thus will break the common belief that mathematics is a
boring, difficult and unwanted subject.
The positive results, shown from the three years’ study conducted in Smolyan Branch, have led to the renewal
of the specialty curriculum. From this year on "Solving Problems from Mathematical Competitions" is
introduced as an elective subject in the training course. We are preparing an electronic distant learning course in
mathematics (within the project of the University Project 0064 "PEGS: national standard for conducting
qualitative distance learning in higher education."). The course also offers tasks from mathematical
competitions as a resource.
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SEMANTIC CLASSIFICATION OF THE TURKISH NAMES
OF THE VILLAGES FROM THE REGION OF SMOLYAN1
Elena Nikolova2, Vanya Krastanova3, Miroslav Mihaylov4

Abstract
The paper presents a semantic classification of the Turkish names of the villages in the Smolyan region – the municipalities of
Smolyan, Madan and Rudozem. Most of the Smolyan oykonyms have previous Turkish names given during the Ottoman rule.
The oykonyms are presented according to their origin and semantics – geographical, cultural and historical and possessive. The
biggest group is that of the geographical local names – including oykonyms associated with non-living nature, slightly
prevailing oykonyms associated with living nature (flora and fauna). The case with the Bulgarian names is identical, which
confirms the conclusion that there is a strong relationship between the places inhabited by mountain residents and the
surrounding nature. In the other two groups, however, unlike the Bulgarian ones, the Turkish cultural and historical and
possessive oykonyms are, more or less, equal. The larger number of cultural and historical Turkish names (associated with the
lifestyle, employment, ethnicity and religion) in comparison with the Bulgarian ones from this group, is explained by the fact
that until 1912 the Smolyan region was within the Ottoman Empire.
Keywords: semantic classification, geographical, cultural and historical, possessive Turkish oykonyms.

INTRODUCTION
Most of Smolyan oykonyms have old Turkish names placed administratively under Ottoman rule. In The National
Achieve – Smolyan is stored an old Ottoman document – Defter (register) for the purchased barley (rice) from
Kaaza Aha-Celebi for the Imperial war effort that has been transported to the port Tekirdag (Rodosto) that
occurred in 1088 (16765) with the assistance of Cadi of first zilhidzhe 1088 (1676), which mentioned 27 villages of
Ahıchelebiyska kaaza falling today in the municipalities of Smolyan, Madan and Rudozem (total 20 villages) as
well as the municipality Mickey (Mustafchovo), situated in Greece (7 villages). The following 14 villages
mentioned in the document are located in the municipality of Smolyan: Karshılı (Vievo), Tırın, Vlah (Vlahovo)
Raykovo, Derekyoy (Momchilovci and Sokolovtsi), Lagoch (Levochevo), Сhitak (Ustovo) – quarter of the town of
Smolyan, Pashmaklı6 (Smolyan), Smilyan, Tozburun7 (Mogilitsa), Ardabashi (Arda), Chokman (Chokmanovo),
Petkovo, Alamidere (Polk. Serafimovo). In the municipality of Madan the following 4 villages are located: Topuklu
(Srednogortsi), Fındızhek (Leshtak)8, Soyutchuk (Varbina), Chamlıdzha (Borovina) and in the municipality of
Rudozem only two settlements are located: Palas (Rudozem) and Yunuzdere (Elhovets). Fifteen of these local
names can be found in Turkish court document to pursue rebels in the Rhodope Mountains in 1720 (Rodopi
collection item, 1965, 329-330): Palash (Rudozem), Tarın, Fındadzhik (Leshtak), Syutchyuk (Varbina), Topukliy
(Srednogortsi), Chamlıdzha (Borovina), Small Karshili (Vievo), Pashmaklı (Smolyan), Raykovo, Vlah (Vlahovo),
Chokman (Chokmanovo), Smilyan, Arda bashi (Arda), Yunus dere (Elhovets), Tozburun (Mogilitsa). Only 6 of
these 27 settlements in the three municipalities do not have Turkish names.

1

The research is accomplished within the framework of the project of the Plovdiv University, Filial in Smolyan,
financed by NPD at PU, contract НИ13 ФС 007.
2
Plovdiv University, Filial – Smolyan, Bulgaria, elenatn@abv.bg
3
Plovdiv University, Filial – Smolyan, Bulgaria, vanyakr@abv.bg
4
Plovdiv University, Filial – Smolyan, Bulgaria, mirosmolyan76@abv.bg
5 According to B. Tzvetkova the year is 1677-78 (Tzvetkova, 1965, 46).
6
It is also found utterance Pashmakli and Pashmaklu (Marinov, 2010, 11-12).
7
In Tapia for use of levels in Mogilitsa (1694-95) the village is recorded Tozborun (Staykova, 1972, 311).
Similarly, this settlement occurs in many more documents from the 1702-1703, the 1724-25, the 1737-38 (Staykova,
1972, 314-316).
8
In a document from 1841 – Fındıdzhık.
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Today, the composition of the municipality of Smolyan includes the town of Smolyan and other 86 settlement
places. Municipality of Madan has 45 villages and in the Municipality of Rudozem they are 23 so the oykonyms in
the Smolyan region, subject to the overall study, come down to a total of 155.

METHODS
The names of the settlement places (NSP) of an administrative unit can be classified and analyzed from different
perspectives, by applying different criteria – origin and meaning, as well as in structure and word formation. In the
article a classification of Turkish oykonyms has been made of the three municipalities according to their meaning –
names of settlement places that are associated with the land, ones with the culture and history, those that come from
personal names, nicknames (known as possesive).
RESULTS
1. NSP associated with the land
 NSP associated with the non-living nature – rocks, mountains, valleys, rivers, ravines, roads, etc.:
 Biùk derè (today's Plòvdivtsi) within region of Rudozem – from Turkish büyük 'big' and
noun dere1
 Gòrno Derekyòy – until 1934 (today's Momchilovtsi) within region of Smolyan – from
Bulg. adjective горен,-a,-o (above), and the twofold Derekyoy 'village in dere' (köy 'village')

Dòlno Derekyòy – until 1934 (today's Sokòlovtsi) within region of Smolyan – from Bulg.
adjective долен,-a,-o (lower), and the twofold Derekyoy 'village in dere' (köy 'village')
 Dyurmète / Durmètê – until 1934 (today's Lipets – near village Bukatsite) within region of
Smolyan – from Turkish dürme 'wrap, turning, winding' (village is sinking like an arc in a
sunny spot). According to folk etymology2 there was a man named Metyo whom the Turks
chased shouting "dur, Metyu, dur, Metyu" and thus began to say the village Durmètê

Kayryàka (today's Ràvno nivishte / Ràvno nishte) within region of Madan – from the noun
kayryak, Turkish kayrak means 'rocky-sandy place'

Kayryàkat (Gôrtsite, Tànkoto3) within region of Madan – see NSP above

Karshilı / Karshili – until 1934 (today's Vievo) within region of Smolyan – from Turkish
karşı 'opposite'

Kichùk derè / Kyuchùk derè (today's Vitina) within region of Rudozem – from Turkish
küçük 'small' and the noun dere

Mùgla within region of Smolyan – in the document from the chief mufti's office in Istanbul
listing vakıfs in the Principality of Bulgaria, contributed in favor of Islamic religious,
educational and charitable institutions since the 16th century, composed in the period from
15.09.1920 to 03.09.1921, Mugla (Muğla) is mentioned as a vakif village. The oykonim
Mugla occurs also in Turkey (the administrative center). Turkish adj. (old) muğlâk means
'complicated, confused' (Academic Turkish-Bulgarian dictionary, 2009, 928)
 Sepèt mahlesi, Sapètkyoy (today's Kòshnitsa) within region of Smolyan – old name Sepèt
mahlesi (Salambashev, 1976, 132) or Sapètkyoy (informant Vesselina Zhekova – mayoral
deputy). Turkish-Persian origin sepet 'basket' – the place is a valley and the village is situated
as at the basket

Tòzburun / Tòzborun – until 1934 (today's Mogilitsa) within region of Smolyan – this
name appears for the first time in a hodutname (ruler document for the borders and territories
of separate villages, entering in the Wakıf) of 1569 (Sarandaliev, 1986, 2), and later in Defter4
Defter4 from 1677-78, as well as in the documents to purchase and sale of 1694/5, 1702/3,
1724/5, 1737/8 (Staykova, 1972, 311-316; Uzunov, 1993, 22). The etymology of dibasic
Among the local population it is known by the name Golêma rêka.
Information provided by Emil Subashiev.
3
The new name comes from the poor soil (Hristov 1964: 314) and it is a translation from the Turkish kayràk 'rockysandy place, usually at levels'.
4
Register to collect of state costumes (barley) for the Turkish army from the villages of Ahachelebiyska caaza (then
27 in number), dated 1676 (according to B. Tzvetkova the year is 1677-78 – Tzvetkova, 1965, 46).
1
2
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Turkish name of the village according to A. Sarandaliev is as follows: toz1 'fine, small' and
burun 'nose; Earth bulge, mound, hill ', i.e. tiny mounds
 Tỳryan2 within region of Smolyan – from the Turkish word turiyanda 'exalted, wealthy,
abundant, rich living; eminem'. This word does not exist in the literary Turkish, but down-toearth language it is used to denote a person who lives lavishly – "this man is turiyanda". It is
permissible this Yuruk word is used whit meaning 'affluent, abundant'. This version is
associated with abundant wildlife and lush vegetation in Turyan, assuming that later turiyanda
is shortened to Turiyan and then Turyan. Another version – Turkish-Persian origin word
turfanda 'early fruit, early germination of grass and vegetables'. This version once again
associated with the nature of Turyan – meadows that have southern exposure and do not hold
a lot of snow and the grass sprouts earlier. In the word certain phonetic changes have
accomplished and turfanda has received turiyanda. The village is mentioned by name Turyan
in a document for sale of property of Osman Basche of May 17, 1768
 Chatàk / Chetàk / Chitàk (today's Ustovo) within region of Smolyan – except Bulgarian
name Ustovo during Ottoman rule the village was a Turkish name. It was met for the first
time in a list Ottoman (defter) for forcefully bought grain from Ahıchelebiyska kaaza (from
1677 to 1678 years). The name is written in the document in Arabic script as Chtak you need
to read Chatàk not Chitak as it is read from B. Tzvetkova (according to M. Stoyanov –
Stoyanov, 1991, 32). In the Turkish chatàk means 'saddle; a place where two rivers merge'
and 'crossroads'3; çat – noun whit meaning in everyday language 'crossroads junction of two
roads, two rivers'; also noun çatak 'mountain gorge' (Academic Turkish-Bulgarian dictionary,
2009, 267). Apparently, the Turkish name Chatàk that existed in the language of juruks is a
translation of the Bulgarian name. Because the Turkish word chatàk was not known by most
Bulgarians, it was recognized as the more familiar word chitak (blasphemous nickname for a
Turk), thus a village is named Chitak. This is the reason for unfounded assumption that at the
original place of today`s Ustovo some chitak (or chitaks) had stayed in temporary
strazharnitsa (a form of military office) that guarded this important crossroads4
 Chakmàkkyoy, Chekmàk Kayà (today's Krèmene – near Kiselchovo) within region of
Smolyan – in Ottoman document in the second half of XIX century the village is indicated
with name Kremene and on the military map of the Rhodope Mountains in 1902 it was
marked by a Turkish translation of the name Chekmak Kaya (flint rock). A. Salambashev
points old name Chakmàkkyoy (1976, 133)
 Yamànsko (today's Oreshets, Oreshitsa) within region of Smolyan – from Turkish yaman
'horrible, terrible' – probably related to the site, area
NSP related to flora:
 Alamidere5 (rename Apple in August 1934 and Polkòvnik Serafimovo in December 1934)
within region of Smolyan – the name Alamidere is of Turkish origin. Like many others
oykonyms in the Rhodopes this name is composed by second forming part dere and the first
forming part alam from alma (Turkish elma 'apple') – with characteristic transposition in the
Rhodope dialects e>a. In the renaming of local names of the Rhodopes in 1934 the name of
the village is translated into Apple
 Arpadzhik (old name Ichumènishte) within region of Madan – from Turkish origin arpacık
'barley; small onion planting'6
 Bàsh buk (beech) – until 1960 (today's Bukàtsite) within region from Smolyan – the first
forming part is of Turkish baş which means 'major'
 Sòudzhik, Sòychuk (today's Varbina) within region of Madan – from Turkish söğüt 'willow'

Another meaning – 'dust'.
There are six versions for Turyan (Peykov& Dimitrov, 1994, 34-40).
3
Turkish-Russian dictionary, 1977, 172.
4
For the old name of the village Ustovo (Chetak) – see Marinov, 2010, 50, 125-126; Primovski, 1973, 170;
Salambashev, 1976, 38.
5
Alami is a male Turkish-Arabic name.
6
In "Academic Turkish-Bulgarian dictionary" the noun arpacık has meaning 'barley' and arpacık soğanı 'small
onion planting' (2009, 85).
1
2

1329

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne







Fındıdzhık, Pındazhak (today's Leshtàk) within region of Madan – from Turkish-Persian
fındık 'hazel; hazelnut'
 Chamzhàs – until 1971 (today's Gòrovo) within region of Smolyan – diminutive of cham
(Turkish çam 'pine') – 'small pine tree'
 Chàmla within region of Smolyan – from chamlık 'pine forest', cham 'fir, pine'
 Chàmladzha / Chàmlıdzha (today's Bòrovina) within region of Madan – from the noun
cham 'pine'
NSP related to fauna:
 Balık derè / Balôk derè (today's Ribnitsa) within region of Rudozem – from Turkish balık
'fish' and second single forming part dere
 Dogànovo (deleted by decree in 1986) within region of Smolyan – from the noun dogan
'falcon'
 Kurt derè – until 1934 (today's Valchàn) within region of Smolyan – from Turkish kurt
'wolf' and second single forming part dere
NSP related to weather phenomens:
 Karlùkovo, Golyàmo (Large) Karshilı – until 1934 (today's Slavèino) within region of
Smolyan – Ottoman authorities officially registered the village Karshilı or Large Karshilı. The
meaning of that Turkish name is associated with the adverb karshi 'opposite', also 'area
exposed in the sun, facing south'. Until 1934 the population called the village Karlukovo.
According to some interpretations the motivating basis of the name Karlukovo is associated
with the Turkish noun kır ' field'. They are based on the fact that in the past the villagers were
engaged mainly in cattle and agriculture and they have spent most of the time on the field.
Presumably, from wandering around the field the name of the village was derived –
Kırlukovo/Kurlukovo and hence – Karlukovo. The second version of the origin of the name
Karlukovo connects the village name with the Turkish oykonim Karlıkkyoy, which means
'snow village'. The most acceptable assumption is following – to be committed the settlement
name Karlukovo with the semantics of the Turkish noun kurluk. In the village there were
areas, preserved by winds and storms, where could hide animals. Winter and summer these
peculiar kurluks have served as shelter for sheep. Turkish korluk means 'shelter, a place
preserved from rain, snow and wind'. Hence the name of the village, originally called
Korlukovo recorded as such on old maps (Karapetkov, 1991, 20-21).

2. NSP associated with the culture and history
 NSP connected to everyday life:
 Garzmarèt – until 1934 (today's Sırnino) within region of Smolyan – probably twofold name
with a second component formed by Turkish imaret 'orphanage'
 Eskiler (today's Vèhtino) within region of Madan – from Turkish adj. eski 'old, shabby'

Palàs (today's Rudozèm) – from Turkish origin palas, which has several meanings: 1)
'luxury hotel, palace' by Fr. (according to An. Primovski etymology of the Palas is from the
French palais 'palace' – Primovski, 1973, 198)1; 2) 'just a toy / track (so easy)' – jargon; 3) 'a
rough rug' – from Persian
 Piskyulyliete, Piskyuliy (today's Sopotòt / Sopotà) within region of Rudozem – derived
from the Turkish noun püskül 'tassel'. The old name Piskyuliy comes from the tassels of the
animals put on their heads against the evil eye
 Tekir – until 1934 (today's Sivino) within region of Smolyan – from Turkish adj. tekir 'grayblack, in stripes and spots'; the name Sivino is a translation of the previous name Tekir

Uzùntsi (today's Visòkite) within region of Madan – from Turkish adj. uzun 'long'
 Chekichevo (today's Lyulka, near to village Sivino) within region of Smolyan – ftom
Turkish noun çekiç 'hammer'
 Hàsovitsa within region of Smolyan – the name of the village comes from the word has 'pure,
true'; haskyoy 'clean, rich settlement'. In Turkish has has 3 meanings: 1) hist. 'kind of

1

His version in our opinion is most likely because above the village the medieval fortress Koznik (Kechi Kaya,
Kechika) stands as a palace.
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possession'; 2) adj. ar. 'Sultan, imperial, royal'; 3) adj. ar. 'characteristic, typical' (ATBR,
2009, 546).
NSP connected to work, craftwork and commerce:
 Kasàpsko / Kasàp (Kasàp mahlesi) within region of Madan – from Turkish origin – kasap
'man who sells cars and cattle meat; butcher' and suffix -sk(o)
 Madàn – from Turkish madèn by Arabic 'mine, ore', old madàn 'forge and furnace for
smelting ore; mine'
 Pashmaklı/ Pashmakli / Pashmaklù (today's Smolyan) – until 1934 the people use the three
phonetic variants of the Turkish name (Marinov, 2010, 11-12), from Turkish paşmak – it is
derived from başmak 'old shoe', başmakçı 'shoemaker' (ATBR, 2009, 140)
 Topuklù (today's Srednogòrtsi) within region of Madan – from Turkish topùk 'ore mass', the
word has two meanings – 'heel' and 'high heels'; topuklù 'on high heels'
 Ustovo (one of today`s Smolyan neighbourhood) – Anastas Primovski, himself a native of
Ustovo, displayed the name from the word osta, local pronunciation in Turkish word usta
'master' (from the Persian origine). In conjunction with highly developed crafts in the village
the settlement name means Maystorovo. This explanation is very likely according to Anastas
Salambashev in his book on the Smolyan toponymy (Salambashev, 1976, 37-38)
 Changır derè (today's Chèpintsi) within region of Rudozem – from Turkish çangır 'tosh
(ringing of bells)'. Changır dere means 'noisy valley'. This version is associated with the
sounds of the bells of the herds on the way to the Aegean Sea and on the back way to the
mountain.
NSP connected with ethnical belonging and religion:
 Ivlàh (Vlah / today's Vlàhovo) – within region of Smolyan – in Defter from 1677-78 – Vlah,
in Ottoman detailed register in 1841 it is stated Eflyah); from the noun vlach
 Chòkmanovo (in Defter it is mentioned as Chokman) within region of Smolyan – the most
common version for the origin of the name is associated with the hardness of the Bulgarians,
who refuse to accept the Turkish faith during the conversion to Islam of the Rhodopes. The
name of the village was given by his own people – refugees from surrounding villages of the
Rhodopes during Ottoman rule. They do not accept foreign religion and the Turkish ruler in
this part of the Rhodope Mountains is surprised with hardness and their strong spirit. They
were called people with strong faith, a lot of faith – chok iman (Salambashev, 1976, 173).
Another version that we heard during fieldwork by deputy mayor of the village Vesselina
Zhekova connects the name of the village to the meaning of chok 'many' and aman 'God
forbid'. This version can also be associated with the process of conversion to Islam in the
village. M. Moskov hypothesized that the settlement name Chokmanovo has Turkish origin –
a nickname or generic name Chokman (the author proceeds from the Ottoman colloquial form
chokman as a variant of the word chokmar 'ball on a stick, a stick with a ball on the end'
(Moskov, 1975, 314-320).

3. NSP coming from personal names (known as possessive)
 NSP coming from personal names and nicknames (with or without suffixes)
 Aligòvska (Lagòvska) within region of Smolyan – probably from the personal name Ali
 Asànovska / Hasànovska mahalà (today's Vrànentsi / Vrànintsi) within region of Madan –
from the personal name Asan / Hassan
 Dishliytsi within region of Madan – from the family name Dishliev – Нassan Dishliev is
either settler founding the neighbourhood (Hristov, 1964, 18, 180), or from the nickname
Dishliya of Turkish dişli 'wild, cruel; toothed'
 Evàn kedik (today's Ivànovo, Ivànov prèslop) within region of Rudozem – from Evàn (Ivàn
with changing of the initial vowel) and from Turkish gedik 'toothless man' (with a phonetic
change g > k)
 Hasànkovo – until 1934 (today's Borikovo) within region of Smolyan – from the personal
name Hassan
 Isyòvtsi (near Mogilitsa) within region of Smolyan – from Isyo, diminutive by Isuf (informant
Anna Stefanova Kyorovska, 80 years; Salambashev, 1976, 123)
 Mahmùtevtse (today's Elènska) within region of Smolyan – from Mahmut
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Mùtyuska (Mityuska, Mitovska) within region of Madan – from the personal name Mutyu
Osmanliytsi (today's Planintsi) within region of Madan – from Osman
Rahmàntsi, Rahmànska mahalà (today's Lovtsi) within region of Madan – from Rahman
Urùchovtsi / Urùchevtsi (Orùcheska mahalà) within region of Madan – from the family
name Uruchev or from yürük
NSP coming from names of rivers, mountains, mountaintops and localities
 Ardashlı (today's Maglishtà) within region of Madan – on the name of the river Arda or from
Turkish ardışık 'next, consecutive'
 Enùz derè (today's Elhovets) within region of Rudozem – on the name of the gorge where
the village is located
 Murtuzòska mahalô (today's Barchevo) within region of Rudozem – on the name of the
neighbourhood (we can seek a connection with the Turkish word morto 'corpse', mortocu
'carrier of a coffin, paid mourner'
 Rustàn derè (Rustàn) within region of Madan – on the name of the gorge where the
neighborhood is located (Hristov, 1964, 291)
 Hadzhieminska mahalà (today's Gàlishte) within region of Madan – on the name of one of
the neighbourhoods of the village Galishte
 Hasànova reka – until 1934 (today's Rèchani) within region of Smolyan – on the name of
the river.

CONCLUSIONS
The proposed semantic classification of the Turkish names of settlements in Smolyan region makes it possible to
draw some conclusions. The biggest group consists of names of settlement places that are associated with the land
(total 27), the oykonyms associated with the non-living nature have a slight advantage in number when compared
with the oykonyms associated with the living nature (flora and fauna). With the names that come from Bulgarian
origin the picture is identical1, confirming the conclusion that the Phodopi people maintain a sustainable connection
with the land and nature. In the other two groups, however, unlike Bulgarian oykonyms, in Turkish cultural and
historical and possesive names a balance can be observed (16 vs. 17). The fact that cultural and historical Turkish
names (connected with the lifestyle, employment, ethnicity and religion) have a larger share than those in the same
Bulgarian group can be explained by the circumstance that until 1912 Smolyan region has been a part of the
Ottoman Empire.

REFERENCES
Academic Turkish-Bulgarian dictionary. (2009). Академичен турско-български речник. Изд. „РИВА”, София.
Marinov, P. (2010). Смолян в миналото. Изд. “Отзвук прес”, Смолян.
Moskov, M. (1975). Славянски и балкански етимологии: Годишник на СУ, ФСлФ, 68, 1975, 3, 314-320.
Nikolova, E., Krastanova V., Petrova, M., Mihailov, M., & Tomova, N. (2014). Семантична класификация на ойконимите от
Смолянска община: Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, Poland (forthcoming).
Peykov, Iv.,& Dimitrov, D. (1994). Миналото на Турян. София.
Primovski, An. (1973). Бит и култура на родопските българи: СбНУН, кн. LIV. София, 198.
Salambashev, A. (1976). Местните имена в Смолянско. София.
Sarandaliev, A. (1986). Могилица: Родопски устрем // Здравец, №11, 13 ноември 1986, 2-3.
Staykova, Ts. (1972). Османотурски документи от селата Могилица и Буково, Смолянско: Родопски сборник. Т. III.
София, 311-319.
Stoyanov, M. (1991). Потекло на селищното име Бостина, Смолянско: Родопи, кн. 3/1991, 16-17.
Turkish-Russian dictionary (1977). Турецко-русский словарь. Москва.
Uzunov, D. (1993). При изворите на Арда. София.
Hristov, G. (1964). Местните имена в Маданско. София.
Tsvetkova, B. (1965). За стопанския облик и за феодалните задължения на някои селища в Родопите и прилежащите
райони през XV-XVII в.: Родопски сборник. Т. I. София, 46-47.

1

See Nikolova, Krastanova, Petrova, Mihailov, & Tomova, 2014.
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ARCHAISMS AND BORROWINGS OF LANGUAGES IN CONTACT IN THE REGIONS OF
THE BALKANS
Zarije Nuredini, PhD1
Abstract
Although archaisms are words, which for historical or linguistic reasons, are no longer in common use nowadays in everyday
communication
or
can
be
used
only
for
stylistic
purposes,
their use is not really a sign of poverty for a language. Rather, when used properly, they enliven the language, give it variety
and exponents . Archaisms are a source of lexical fund enrichment of standard language. If you analyze the results of scientific
work of senior linguists and contemporary ones as well, we will notice that linguistics, especially lexicology, is often related to
the world that surrounds us, whether material or idealistic, which is mostly seen in semiological studies. This fact helps us
understand that social changes, especially technological ones bear the stamp of lexical differences in the language of every
nation. As the world changes, there is change of concepts which leads to the change of their names too. Thus, there is an
expansion of the circle of factors that affect the birth, development and marginalization of certain linguistic signifiers.
Key words: linguistic wealth, analyzing and explaining words, relict Turkish elements, old fossilized meanings etc.

ARCHAISMS AND BORROWINGS OF LANGUAGES IN CONTACT IN THE REGIONS OF
THE BALKANS
The impact of languages to one another without doubt is one of the most interesting segments of
lexicology, that is why we are supposed to study how a language affects another through the constant contact of the
speakers of those languages, or through cultural domination of a particular community. In territories where
Albanians live in Macedonia, Slavic lexical borrowings have penetrated through institutions, through contact with
institutions and coexistence. A huge fund of words the Albanian language of these territories has borrowed from
Turkish, a language which was used as a relic and which was left over from the language of the Turkish
administration. Many of its words were introduced in vocabulary of those who did not speak Albanian as well, such
as for example names of dishes, colors, some working tools, etc...
The archaisms and the process of archaizing the words is an interesting subject of study for every researcher
because through them the great wealth of the Albanian Language is highlighted. It also explains the natural process
of obsolescence of words, which for some historical or language reasons are not used in everyday communication,
but are a significant investment of documentary material, an old and more loyal mirror of a historical life of a
community.
Even though the word might be obsolete, it is still relevant to linguists, because even the old word, above all, has a
regular grammatical structure, that each researcher will be interested in, and what makes it unique and attractive is
the possibility of expanding the scope of interest of researchers, for researching the archaisms and historicisms (as
their subtypes), they track at different times, with interesting and curious specifications.
The only area where "old words" vivify freely and live a life of full citizenship with neologisms, is the field of
literature. Even within the modern language there might be a contemporary writer, who, to mark a special time,
differentiates linguistic characters, with the spoken language of the country they come from, bring the distinctive
lexical features of the same provinces. Sometimes, the author, for stylistic reasons, decides to write whole sections,
or long passages in a spoken variant, in order to present a concrete time and space, bringing a bunch of words, which
continue living even today in capital works of modern literature (recall : " Ulku and Willi " by Vath Korreshi).
Whenever it comes to artistic mastery of each writer, first and foremost, there are some things that must be
evaluated: the language of his work, vocabulary, phraseology, the selection of elements of popular speech,
provincial nuances and generally regional dialects which are selected to put into the tissue of language and literary
style, the literary opus of other Albanian writers. Just to illustrate the thesis that our writers, each of them, including
the most prominent names throughout our history of literature, such as, for example, Ismail Kadare, have " dipped
1
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bread " in that inexhaustible nation fount and in those words that are removed long time ago from everyday
discourse, I have analyzed only two writers, who in their works have used too old or archaic words: Jakov Xoxa and
Murat Isaku . Literature enriches the language, it restores more words that are forgotten, as Pjeter Bogdani said, old
and forgotten words, or it adds new words to language.
During the research, I have tried to give examples and explain how some words theoretically become obsolete
because they are replaced with other words (consistent archaisms), e.g. ujanë replaced with oqean (ocean), hijezë
with çadër (tent), etc., while another group of words is becoming obsolete, replaced with a word with the same root
but with a new suffix, e.g. the word " botesë " is, after a while, replaced with the word " botim " (publication),
passing the first variant to the layers of passive vocabulary only the suffix is changed from "-esë" to "-im", while
the root remains the same "bot", etc.
Although archaisms are words, which for historical or linguistic reasons, are no longer in common use nowadays in
everyday
communication
or
can
be
used
only
for
stylistic
purposes,
their use is not really a sign of poverty for a language. Rather, when used properly, they enliven the language, give
it variety and exponent . Archaisms are a source of lexical fund enrichment of standard language. If you analyze the
results of scientific work of senior linguists and contemporary ones as well, we will notice that linguistics, especially
lexicology, is often related to the world that surrounds us, whether material or idealistic, which is mostly seen in
semiological studies. This fact helps us understand that social changes, especially technological ones bear the stamp
of lexical differences in the language of every nation. As the world changes, there is change of concepts which leads
to the change of their names too. Thus, there is an expansion of the circle of factors that affect the birth,
development and marginalization of certain linguistic signifiers.
As society evolves during its development, it is always emancipated and modernized, the language evolves, either.
On the one hand new words are born, on the other hand old words become useless and passive from different
spheres
of
life
of
the
Albanian
tradition.
A considerable number of words in spoken language were passivized and their use in the discourse of uneducated
mass became so rare that we do not come across them or hear the large number of them anymore, which there were
found by accident in conversational style, in moments of rage, or they are kept petrified as microtoponymy which
serve as linguistic monuments, witnessing the time of their frequent use.
Factors that influenced word passivization were expansion of foreign words: Greek , Slavic and Arabic; the
isolation of Albanian speaking regions, lack of spelling , internal word formation, the stiffness of passivized words,
keeping them petrified, and recently being reactivated under the influence of the standard language.
These are the factors that contributed to limiting the use of these words, leaving the same words in language
peripheral circles, making them passive, a number of which have disappeared completely. The use of archaisms is
getting narrowed in terms of time and in number of speakers too. Many words that have been passivized in a
territory are completely unknown to another territory. They are unknown even to the speakers of the territory where
they used to be active.
Borrowings that derive from Turkish, being in synonymous contrast with neutral lexemes of todays’ literary
Albanian language, have lost their neutral character and have gained stylistic colors and value, as ironic,
contemptuous etc. This is noticed in, synonymous pairs (couples) for e.g. : damlla e pikë (stroke), haber e lajm
(news), hasëm e armik (enemy), sevda e dashuri (love) vatan e atdhe (motherland), fytyrë e surrat (face), mjek e
heqim(doctor), fukara e i varfur(poor), libër për qitab(book), defter për fletore(notebook), myzhde (lajm i
mirë)(good news), protogjer, jurdi, shinikë (njësi matëse)(measuring items), xhins (fis)(relatives), rradake
(mendje)(wit, brain), izmeqar (shërbëtor)(household), jazi (shkrim)(writing), latinçe, bilur (gotë)(glass), jaratisur
(krijuar)(created), hanxhare (lloj thike)(type of knife), evlad (fëmijë)(child), niqah (kurorë)(marriage), dyshekllëk,
xhebe (shtatzënë)(pregnant), perdesyz (i pa cipë)(without embarrasment), tabiat (ves)(habit), ezan (Adhan) aksham
(mbrëmje)(evening), sini (lloj pjate)(type of plate), vereniktë ( e zverdhë)(yellowish, pale), hezber (perfekt)(perfect),
ibret (i shëmtuar)(ugly), noksan (mangut)(lack of), mashingaver (lloj arme)(type of weapon), tërkuzë (litar)(rope),
tërplotë (njësi matëse)(measurement unit), hadum (impotent)(impotent), myzevir (perfid), kumarhane (vend
bixhozi)(casino),qufare, noksënllëk (mungesë,)(lack of) zandan (bitucë)(cell), kleçkë (rreng)(prank), kaci (lloj mjeti
pune) (dustpan) etc.
The will of imitating everything that derives from the city in the fields of Pollog, in Skopje, its district and other
places, many different manners of greeting males retrieved from Turkish. The old generations even nowadays use
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expressions such as: merhaba (hello), hoshgelden- welcome, hoshbulldum (glad to find you/be here), selamalejkum-hello etc.

Considering the time aspect, the passiveness of words is the property of the elderly. With the transformation of life,
different handicrafts are disappearing, meanwhile, with their disappearance the old manner of various agricultural
products and livestock processing disappears. There is a change of lifestyle, the way of dressing, so a lot of words,
that labeled different types of clothing, agricultural and livestock tools, construction tools, superstition words, the
Albanian mythology figures, etc., become obsolete. To sum up, all words of a folk culture that belong to the
historical
past,
disappear.
.
Thus, language is being developed and enriched on the one hand, but on the other hand it is becoming poorer, for
many old words are becoming obsolete and they are being replaced with new words or expressions, but some of
them are disappearing completely without leaving a trace. They are disappearing together with the disappearance of
the generations that created them.
The purpose of this study was, to highlight a great wealth of the Albanian language, and to explain the natural
process of the obsolescence of certain words that occurs in all languages, without excluding the Albanian language,
so as they could be returned by certain individuals, for stylistic reasons. Another purpose was the finding of a
specific category of words, of those that have ceased to be active layer in our language. I've been concentrated
mainly in the province of Pollog, collecting, classifying, analyzing and explaining words, trying to highlight their
beauty and their wide use at certain times.
The population of the region is characterized by a life of male migrants, as in the past, and in present also, and as a
consequence, the impact of different foreign languages of the different countries that males have migrated may be
noticed and/or impacts of different dialects of the Albanian language.
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DEVELOPING INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN FOREIGN
LANGUAGE TEACHING
Blerta Demiri1
Abstract
The ultimate aim of this work is to incorporate and develop the theory and practice of intercultural communication in foreign
language teaching of secondary school students in Tetovo, Macedonia, as well as to provide more teaching materials that
promote intercultural learning, since the insight into the foreign culture and positive attitudes toward foreign people are very
important issues for students who are learning a foreign language.
Data were collected from 80 FL secondary school teachers by means of a questionnaire. The findings have revealed that
language teachers are aware of the role of the culture in foreign language education though culture is not integrated sufficiently
into their teaching in order to develop intercultural competence. They are more focused on grammatical and lexical competence
as well as skills.
Key words: intercultural communicative competence, foreign language, target language, acculturation, cultural awareness

INTRODUCTION
Raising cultural awareness in the classroom and including an intercultural competence element in language learning
is a very important issue for foreign language students. Therefore, foreign language teachers, despite the
grammatical and lexical competence should also interlock as many cultural elements as possible in their foreign
language lessons. Teachers are those who can help students understand better their own responses and feelings when
facing with otherness. In order to prepare learners, who want to acquire some competence in the foreign language
for the new environment, teachers should use different textbooks with cultural content. Information and
communication technologies and cultural institutions, which have opened up meaningful opportunities for
interactive learning, are another source that provides teachers with instructional materials, materials on one’s own
culture, target culture, materials on the culture of the country where the foreign language is used as a native
language. It would be necessary for teachers to become familiar with the nature of acculturation, and to facilitate the
acculturation process for their students.
Other ways of creating opportunities for the students to actually experience other cultures is by inviting Englishspeaking guests to FL classes, contacting friends from other countries through internet, exchanging information and
students as well.
How much is intercultural competence involved in FL teaching? What do we need in order to develop intercultural
communicative competence in FL teaching? What works against incorporating intercultural communicative in FL
teaching? The questionnaire study presented in this paper is an attempt to investigate this issue.

THE IMPORTANCE OF CULTURE AND INTERCULTURAL COMPETENCE IN FL TEACHING
Language is a means of communication and culture is the way people of a particular community or country live,
think and act. These are two things that cannot be separated. One cannot do without the other. We are
communicators and we all belong to a different cultural background but we never think of our own language and
culture until we face somebody else’s. And when this happens, we are faced with diversity and otherness, with high
degrees of uncertainty. We also come across cultural misunderstandings and we realize that people around the world
have their own language, rules of living, eating, thinking, acting, their own precepts, and if we want to be part of this
world we should be able to understand and acquire new languages and cultures and appreciate cultural differences.
When we visit the target country we are not familiar with their mentality or their thought patterns. As HuberKriegler, Lázár and Strange state (Huber-Kriegler, Lázár and Strange, 2003:7) that these various aspects of the new
cultural environment make us “look in the mirror at our own culture first, and out of the window at other cultures we
are interested in or want to interact with”.
1
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According to Byram (1997:51) “intercultural communicative competence requires certain attitudes, knowledge and
skills in addition to linguistic, sociolinguistic and discourse competence. The attitudes include curiosity and
openness as well as readiness to see other cultures and the speaker’s own without being judgmental. The required
knowledge is of social groups and their products and practices in one’s own and in one’s interlocutor’s country, and
of the general processes of social and individual interaction, while the skills include those of interpreting and
relating, discovery and interaction in addition to critical cultural awareness”.
Thus, it is very important for foreign language students to become aware of the new elements of target culture as
well as the aspects of behavior and thinking patterns that differ from their own, for being able to communicate with
people from different countries with different linguistic and cultural background is not the main reason for foreign
language acquisition. Students need to acquire intercultural communicative competence since they are facing
diversity, learning about, responding to, and reflecting upon otherness. Understanding and speaking a foreign
language is as important as knowing the culture of the target language, because if you know the rules, you will not
feel embarrassed, you will not come across a culture bump or culture shock, but you will know how to relate to
otherness, how to develop empathy, open-mindedness and respect for otherness, i.e. how to remove the gap that
exists between one’s own culture and that of the target culture. As Hall (1959:39) said “culture hides much more
than it reveals, and strangely enough, what it hides, it hides most effectively from its own participants”. The more
students know about the target culture, the greater understanding and enjoyment among people from other cultures
is. The more experience they share with the interlocutors, the easier the way they meet, share, respect and accept
each other’s culture is. As Jandt (1988:8) stated “Think of culture as everything you would need to know and so as
not to stand out as a stranger in a foreign land…. All these cultural elements are learned through interaction with
others in the culture”.
Camilleri (2002) remarks “intercultural communicative competence means an increase in the internal informationprocessing capacity in such a way that communication becomes easier and more successful between people of
different cultural backgrounds. It means a higher level of mental alertness to variation and an acceptable level of
self-confidence needed to respond accordingly”.
Being aware and believing that it is of great importance to increase intercultural understanding in the world and
incorporate and develop intercultural communicative competence in foreign language teaching, I decided to conduct
research to find out how much teachers of foreign languages pay attention to and teach their students about culture.

METHOD
In order to find answers to these questions a questionnaire study which was distributed in 2013 in our high schools
(Gymnasium and vocational schools in Tetovo, Macedonia) was prepared and it was conducted in all high schools.
The required respondents were teachers of English, French and German. The questionnaires were conducted entirely
on voluntary basis and were given out to teachers personally.
The questionnaire contains rating –scale questions, where the respondents are expected to rate a particular issue on a
scale that ranges between never - often, between to a large extent - not at all, and between never - more than five
times. The questionnaire also contains open-ended questions, where they are supposed to give information and
suggestions and two dichotomous questions, with yes or no.
Teachers are expected to fill in some information about their own life and teaching experience as well.
The purpose of this questionnaire is to find out how much teachers of foreign languages pay attention to and teach
their students about culture, how much is intercultural competence involved in FL teaching, what we need in order
to develop intercultural communicative competence in FL teaching, and what works against incorporating
intercultural communicative in FL teaching.

RESULTS
The analysis of the responses to the questionnaires supplied by teachers of English, French and German showed that
the English, French and German teaching syllabi do not involve intercultural communication to the extent necessary.
They are exam-centered and as we know cultural knowledge and intercultural communicative competence cannot be
tested in exams. This is the reason why teachers are not focused on intercultural communication, but they mostly
focus on skills needed for taking the exam: grammatical and lexical competence. Yet, all the respondents recognize
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the importance of intercultural communicative competence in teaching a foreign language, but not all of them (only
80 %) agree that intercultural awareness-raising and intercultural communication should be contained in the
teaching process. Aged teachers and those before retirement think that they should continue paying attention on
grammar and lexical competence as well as skills.
Those who have more experience incorporate very few activities with a cultural focus in the language classroom but
state that it is very important to incorporate and develop intercultural communication in the teaching curricula.
Another point is that, teachers should choose the adequate instructional materials, materials that include the target
culture. They also state that things have become easier since the local textbooks produced by non-native speaking
authors have been replaced with international/global textbooks. Even though they are not satisfied with the teaching
process in the town, they are optimistic about the future.
Videos, songs and photos from other cultures are rarely incorporated into the foreign language lessons.
All of them agree that there are no working conditions to apply intercultural competence in teaching, since the
schools do not have language classrooms with televisions, computers or projectors. There are only a few CD players
and each school has three or four projectors used by all teachers of all subjects. Some schools own a language room
but it is used as a normal classroom for the building is not big enough for the number of students who study there.
Only 10% who lived abroad and were in active and conscious contact with other cultures find it much easier to talk
about cultural differences and the dangers of negative stereotyping. They are more familiar with acculturation and
they use the opportunity to include their own personal experience in discussion topics, projects, articles from
newspapers and magazines.
Most of them, (90 %), who have not had the opportunity of direct contacts with foreigners, have never been abroad
or to the target country mainly rely on the written and visual aids at their disposal. They choose culture-related
topics from course books which are helpful. The worst thing is that they have not had any teacher training.
Only 20 % were members of the British Council. The others justified that they could not afford to go to the capital
city and provide additional cultural materials. Some of them were members of the AMC and Alliance Française, but
they stated they are not satisfied with cultural materials they provide.
There have been only two native speakers who were Peace Corps volunteers but worked only for two years with two
high schools.

DISCUSSION AND CONCLUSION
As Lázár (2004) stated “it is the language teacher who can primarily help build bridges between cultures, he or she
is the number one educator who can save students from the pain of learning about culture the hard way (or from not
learning at all). According to her, incorporating culture in FL teaching is not so much of an extra burden if the
cultural aims simply complement the grammatical and lexical aims of the activities already present in course books.
The very first thing to be done is incorporating intercultural communication training in the curricula of teacher
education, pre and in-service courses.
Awareness raising, and accepting the otherness without prejudice is another need for developing the intercultural
communication in FL teaching. Teachers should be more creative, more interested in cultural topics, more confident
and above all they should use the internet as resource for making them fearless and turning the unfamiliar to
familiar. Being a member of cultural institutions such as British Council or Alliance Française is of a great help as
well. These international organizations that aim to promote English and French language and culture can supply you
with any cultural material supplementary to teaching process.
By developing intercultural communicative competence, teachers develop self confidence, they help students
become familiar with acculturation, they help them deal with culture shock, misunderstandings, uncomfortable
feelings of bizarreness due to absence of cultural awareness and they can understand and break stereotypes.
Intercultural competence can also be developed through literature, films, songs, press articles and so on.
Consequently, each high school should provide at least one language room with all needed equipment, such as:
television, computer, CD player and posters.

1338

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

It is also important to experiment with modifying and supplementing exercises in currently available course books in
order to see how practically any exercise can turn into a culturally enriching activity.
In addition, a great deal of activities can be found on Mirrors and Windows-an intercultural communication
textbook which include cultural awareness raising games, role-plays, and simulations. As Lázár (2003) stated “with
this book the authors would like to fill a gap: the stories, task and exercises are designed to help explore cultural
differences, to provide information about culture in other countries, to question stereotypes and to discourage
judgmental thinking. It contains short reading passages about people in other countries”. Thus, I highly recommend
it to teachers of foreign languages as a guide book that will help them develop intercultural competence in FL
teaching in a very easy way.
Another source for developing intercultural competence in FL teaching is the use of anecdotes that symbolize the
“kind of intercultural failure faced by newcomers to a target culture. Anecdotes can serve as an aid to learners at key
stages of storyline” (Camilleri 2002). Teachers, for instance, can talk about events experienced, including personal
anecdotes, or they can use the book How strange! The use of anecdotes in the development of intercultural
competence which as Camilleri stated (2002) “provides teaching ideas to help learners become proficient in
communicating through a foreign language and culture in ways that would minimize the occurrence of
uncomfortable feelings of ‘strangeness’, and the chances of ‘losing face’ due to lack of cultural/ linguistic
knowledge.”
The authorities should provide a native speaker (volunteer) every two years in each high school, so as through their
technical assistance students will become more familiar with the culture of the target language for they are an ideal
solution for solving the problems that deal with culture.
Intercultural communicative competence is as important as other skills, grammar and lexical competence and most
of activities should be directed towards intercultural communication. Above all, those activities interests students
most and are motivating. They are more interested in learning ICC than grammar or vocabulary. It helps students to
create discussion in the classroom. Therefore, intercultural communicative competence ought to be integrated in the
didactic process at the same level as grammar and lexical competence.
In summary, the most important things we need in order to develop intercultural communicative competence is
awareness raising, acculturation, time, motivation, some good and appropriate teaching materials and activities,
contact with foreigners because making friends with people regardless of their lifestyle and diversity makes people
happier, more integrated and closer to Europe and the World. The way language teachers can best help students
understand and achieve this is to develop their learners’ awareness of cultural difference.

REFERENCES
Byram, M., Zarate, G. (1995). Young People Facing Difference. Some proposals for teachers. Council for cultural co-operation.
Education Committee.
Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Multilingual Matters.
Camilleri, A. G. (2002). How Strange! The use of anecdotes in the development of intercultural competence. ECML. Council of
Europe Publishing.
Fantini, A. E. (Ed.). (1997). New ways in teaching Culture. Alexandria: TESOL
Hall, E. T. (1959). The Silent Language. A Fawcett Premier Book.
Huber-Kriegler, M., Lázár, I. and Strange, J. (2003). Mirrors and Windows, an intercultural communication textbook. European
Centre for Modern Languages. Council of Europe Publishing
Lázár, I. (2003). Incorporating intercultural communicative competence in language teacher education. ECML. Council of
Europe Publishing.
Lázár, I. (2004). The goals and types of intercultural communication courses in teacher education. Workshop 6. ECML.

1339

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

Appendix- The questionnaire
The purpose of this questionnaire is to find out how much teachers of foreign languages pay attention to and teach
their students about culture, how much is intercultural competence involved in FL teaching, what we need in order
to develop intercultural communicative competence in FL teaching, and what works against incorporating
intercultural communicative in FL teaching.
The questionnaire contains open-ended questions and I would like to fill in some information about your own life
and teaching experience.
Thank you very much for your cooperation!

1.

The name of the high school you teach

__________________________________
2.

Years you have been teaching
1. Less than 5
2. 5-10
3. 11-20
4. More than 20

3.

How many times have you been abroad?
1. Never
2. Once
3. Twice
4. More than twice

4.

To what extent was intercultural communication training included in your own teacher education?
1. To a large extent
2. To some extent
3. Not really
4. Not at all
5.

Have you had any experience with people of other cultures?
1. Never
2. Once
3. Less than five times
4. More than five times

6.

If yes, how much has it affected your teaching?
1. To a large extent
2. To some extent
3. Not really
4. Not at all
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7.

Have there ever been any native speaker to your FL class?
1.
Never
2. Once
3. Less than five times
4. More than five times

8.

To what extent do you create opportunities for students to understand and experience other
cultures?
1. To a large extent
2. To some extent
3. Not really
4. Not at all

9.

To what extent do you help them avoid intercultural misunderstandings?
1. To a large extent
2. To some extent
3. Not really
4. Not at all

10. To what extent intercultural competence should be given more emphasis in foreign language
teaching?
1. To a large extent
2. To some extent
3. Not really
4. Not at all
11. To what extent is the material used in the texts, exercises, tapes, etc., authentic?
1. To a large extent
2. To some extent
3. Not really
4. Not at all
12. To what extent do you use the internet as a supplier for additional materials?
1. To a large extent
2. To some extent
3. Not really
4. Not at all
13. To what extent do you use photos, videos, and films in your FL classes?
1. To a large extent
2. To some extent
3. Not really
4. Not at all
14. To what extent do you teach songs?
1. To a large extent
2. To some extent
3. Not really
4. Not at all
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15. How often do you discuss about dangers of negative stereotyping?
1. Never
2. Rarely
3. Sometimes
4. Often
16. How often do you discuss about culture shock?
1. Never
2. Rarely
3. Sometimes
4. Often
17. How often do you have Intercultural communication training?
1. Never
2. Rarely
3. Sometimes
4. Often
18. Are you a member of any cultural institutions?
1. Yes
2. No
19. If yes, state which ones? If no, why?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
20. To what extent do you use cultural institutions as a supplier for additional materials?
1.
2.
3.
4.

To a large extent
To some extent
Not really
Not at all

21. Does the school you teach have a language room?
1. Yes
2. No
22. If yes, what teaching equipment can be found in there? If no, why not?
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF
STUDENT- TEACHERS WITH ART MUSIC
Penka MARCHEVA1
Abstract
The purpose of this publication is to make theoretical and applied study of some technological practices by
which to work on emotional intelligence in terms of musical education of student-teachers. The object of our
study are some technological practices to develop student-teacher's emotional intelligence.
In the theoretical part are examined views of a number of authors related to the nature of emotional intelligence.
In the practical aspects have been studied are some of the technological capabilities of the musical training. In
contrast to the common empathy, to the artistic one it is necessary a particular artistic language, learned by a person
and comprehensible for him.

Key words: music teachers, music education, Portfolio technology.

INTRODUCTION
Musical art continues to be held with the statute of an universal language. There has been developing an
infinite and constantly changing musical world in which each of us should find out his way of expression and
communication through this language. In front of this choice is standing a modern child and here is the role of
modern teacher to provide such forms of musical-pedagogical influence through which to develop the
intellectual and the emotional person's potential as well.
DESIGNATION OF THE RESEARCH
The purpose of this publication is to make theoretical and applied study of some technological practices
by which to work on emotional intelligence in terms of musical education of student-teachers.
The object of our study are some technological practices to develop student-teacher's emotional
intelligence.
Of great importance for the present publication is the skill that „emotion to be experienced in particular
moment and at the same time to be described or to reason on it.” (Merlevede, P., 2005, p. 61) I believe that
musical education provides such opportunities for development the skill of experience, description and
reasoning on particular emotion.
THEORETICAL ANALYSIS OF THE LITERATURE OF A STUDIED PROBLEM
In the theoretical part are examined views of a number of authors related to the nature of emotional
intelligence.
The classical intelligence and rational thinking have been dominating the western society for ages.
Through his analysis of the unconscious Freud points that our psychic is set up of something more than
rational thinking . After him the development of psychology has given us the insight that people activities are
not simply rational or logical. Emotional intelligence looks like a good notion for calling out “irrational” way
of thinking and existence…(Merlevede, P., 2005, p. 16)
The connection between of intelligence as a complex of skills, characterizing the level and the
quality of the thinking processes of a person and the emotional intelligence, is of great importance. More
over, having high emotional intelligence is not so important if you have not IQ more than 90.” (Merlevede, P.,
2005, p. 5)
The notion emotional intelligence has been created..., when people have started observing that
humans with high factor IQ are not immunizated against failures in everyday particular situations whereas
other with average IQ succeed.
1
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Essays for definition of the notion have been noticed in the conceptions of number of authors. In the
Daniel Golman's book “Emotional intelligence” have been met notions as tenacity, confidence, enthusiasm
and self-motivation. We believe that musical education provides such opportunities for development the skill
of experience, description and reasoning on particular emotion.
According Merlevede “Emotional intelligence: A complex of behavior, skills (or competences),
conceptions and values which help a person successfully to realize his vision and mission if such a choice is
given .” (Merlevede, P., 2005, p. 61)
The author formulates three key skills for emotionally intelligent person:


skill to choose in a particular moment to be in a full contact with his emotion;



skill to choose in a particular moment not to be in a full contact with emotion;



skill that emotion to be experienced in particular moment and at the same time to be described or to
reason on it.”
(Merlevede, P., 2005, p. 61)

Of great importance is the last skill. I believe that musical education provides such opportunities for
development the skill of experience, description and reasoning on particular e Another important theory for
my presentation is Gardner’s theory for multiple intelligences.
Initially in Gardner's theory are presented seven intelligences: linguistic intelligence, logicallymathematical intelligence, spatial intelligence, musical intelligence,bodily-kinesthetic intelligence and two
personal intelligences -Intrapersonal intelligence: defining the moods, senses and other mentally states at
ourselves and the way they influence our behaviour, the change (or management) of these emotional states,
self-motivations and so on. Interpersonal or social intelligence: this is the recognition of the others' emotions.
We can use this information as a direction of the others' behaviour or for setting up and maintaining of the
relations between the people. Both kinds of intelligence are based on the human skills of emotional
communication. In his definition Peter Solvay adds self-conscious and empathy into the already pointed
characteristics of emotional intelligence.
What is the role of the musical education for development of emotional intelligence?
Universally recognized is the Teplov's conception that “musical experience is by nature emotional
experience.” Further, the notable Russian musicologist goes on: “... musical comprehension is always
emotional comprehension.”(Podorovskiy, V., Suslova, I., 2001, p. 27)
It could be said that the musical art creates enough opportunities for development the emotional
comprehension skills. It could be made the conclusion that through algorithms of emotional information, as
it is by nature the musical one, it is possible to work on the emotional intelligence of a student- teachers
It is of great importance for us the notion empathy. According to G. Stoyanova at the artistic
empathy as at the real communication could be distinguished two phases:
-Phase of reading and recognition the music expression;
-Phase of co-experience or emotional identification.
In the first phase the musical-educational process is performed through a student's studies, leading
to the answer of the question: “What kind of mood does this music express?”
The second phase – this one of co-experience could be seen in student's behaviour reactions, which
accompany the musical perception. They identify unconsciously the message of the musical work with their
own spiritual status and musical experience from the beginning of the process of musical perception. This is a
reason for the presence of different statements about the same musical work. A person can't answer whether
likes or doesn't like some musical work at first audition because this sympathy appears at an unconscious
level. Do you think that separate intonations in the piece of work are close to its intonation vocabulary ?
They are noticed in form of emotional response according the scale “like – dislike”. (Podorovskiy, V.,
Suslova, I., 2001, p. 27)
This emotion which could activate musical intelligence, occurs at an unconscious level. We would
underline that in the process of occurring some musical empathy, a lecturer's opinion is in the background
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and intervention is very delicate. As the co-experience levels, as well the opportunities of “reading” some
musical text depend on the musically auditional experience, the arrangements and experience of a person.
What is the conclusion?
The emotional intelligence is extremely important for the modern person!
PRACTICAL-APPLIED SIDE OF THE RESEARCH
In the practical aspects have been studied are some of the technological capabilities of the musical training
in step. In contrast to the common empathy, to the artistic one it is necessary a particular artistic language,
learned by a person and comprehensible for him.
Step 1. „ Are you emotionally intelligent?” This is a test for EQ. (Ууд. Р.,Х. Толи, 2007)
The next question is: How it can be achieved?
The answers are:
• By developing emotional responsiveness or making emotional attitude towards the others (empathy).
• By developing of emotional self-regulation regarding the meaningful and dynamic qualities of their
own emotions;
• By developing of emotional stability;
• By creating opportunities for emotional self-awareness, which is manifested in differentiation and
understanding its own emotional spectrum.
How can it be achieved by music?
Step 2. Developing self-awareness and understanding your own emotional spectrum. Instruction: You will
hear two musical performances. Look at the associations in the aquarium and try to connect each association
with one of the performances.
Music performances are „Bond - Elysium” and „F. Chopin – Nocturne – cis- moll”.
The associations in the aquarium are:
Space, stress, alien creature, movement, race, dynamism, peace, flight, grace, trip, dreaming, lyricism etc.
Step 3. Developing self-awareness and understanding your own emotional spectrum.
Instruction: Connect the associations with the performances. Finish the sentence using the associations:
I connect myself with the first/second performance, because I am… .
Step 4. A game – „Cold – Hot”: By developing emotional responsiveness or making emotional attitude
towards the others (empathy).
Instruction: Finish the sentence “ I connect (someone) with the first/ second performance, because he/she
is... .
He/ she will answer “hot” if the suggestion is true and “cold” if the suggestion is wrong.
Step 5. A game „Show the emotion” Developing self-awareness and understanding your own emotional
spectrum.
Instruction: Show the emotion of the music with the expression on your face and body while listening.
In conclusion we are underlining that emotional intelligence is a complex competence which could be
developed under conditions of musical education if a pedagogue uses the opportunities provided for thus.
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EDUCATIONAL ASPECTS OF PORTFOLIO IN THE DEVELOPMENT OF
UNIVERSITY STUDENTS- FUTURE MUSIC TEACHERS
Penka MARCHEVA1

Abstract
The aim of the present research is to study some sides of the Portfolio technology in the education of students-future
music teachers. The portfolio project, offered in the present publication, is considered with the specifics of the students'
educational activity, related as well to their theoretical knowledge in the musical-pedagogical disciplines, as to their
practical training. Through the portfolio is created a number of opportunities for optimization of the students' musicalpedagogical education. Its specifics suggests some development of evaluation and self-evaluation skills and the focus
moves towards the self-evaluation which is very important for the personality progress of the future teachers. With its
nature, this technology creates conditions for development of the students' creativity skills, for their motivation
development and pedagogical reflexy. In this sense they turn out in a main subject of their musical-pedagogical
education.
Key words: music teachers, music education, Portfolio technology.

INTRODUCTION
The main aim of the education nowadays is the development of skills for with constantly changing
information and learning key competences. For a music teacher they are connected not only to the demands of
the modern pedagogical process but to the specifics of the tone art, too. Their professionalism in conditions of
musical-educational process is based on some specific competences.
Objetives
The aim of the present research is to study some sides of the Portfolio technology in the education
of students-future music teachers.
The research tasks are:
1. To do a theoretical research of the specifics of the Portfolio technology in the education of future
teachers for an effective modern musical education at primary school and kindergarten;
2. To determine the specifics of Portfolio technology in the development of students Second Year in
Bachelor grade studying Primary School Pedagogic and Preschool Pedagogy;
3. To search and use some opportunities for reforming and extending the musical-pedagogical education of
students from Primary School and Preschool Pedagogy.
METHODOLOGY
The methods, used in this research are: theoretical analysis of the literature on the studied problem,
students portfolio, relative to the ' theoretical preparing of students, which includes study tests for researching
the students" knowledge on Music Theory, study tests on Methodic of Musical Education at Primary School,
an individual lesson project, SWOT - lesson project analysis, created by a colleague.
Theoretical Framework
Our choice of this technology is based on its important features which S. Yanakieva defines. On the
basis of the ideas on this question of P.Petrov and M.Atanasova, she defines the specifity of the portfolio as
follows:
„It is an unique modern educational technology and as a such one possesses the features of the
educational technologies, for example:

1
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- it reflects the relation between theory, scientific knowledge and the pedagogical practice:
constructs some or other theories, principles, approaches and methods, integrates knowledge from different
scientific and practical domains in order to supply optimal-effective solution of educational and educative
aims;
- it characterizes process side of the pedagogical activity - from the aims and motives through the
contents contens, methods, means and conditions to the results evaluation;
- it is an author’s very often a personal product. It is clearly seen with the free choice of materials,
there interpretation, comment and evaluation. The individual style, the different degrees of activity,
realization and motivation at the portfolio elaboration give it an unique and authentic vision.
Its elaboration is an extremely important aim and gives meaning to each step during the process of
teaching. That means around it are constructed and developed the processes of studying”. (Yanakieva, 2005,
p.3-13)
It is constructed a new studying culture, which suggests another type of relations teacher - student parents ( at the school portfolio). The essential features of the technology “Portfolio” which S. Yanakieva
reveals in generally pedagogical aspect are:
1. The “Portfolio” technology shows the relationship between theory, scientific knowledge and
pedagogical practice; it remakes, modifies, models and constructs different theories, principles, approaches
and methods. The “Portfolio” technology integrates pieces of knowledge from different scientific fields in
order to provide an optimally effective solution for educational goals. 2. It characterizes procedurally-active
and organizationally-functional side of the pedagogic activity
3. It is an original product, most often it is a personal product, which features with free selection of
the materials and freedom in their interpretation, comments and assessment.
4. The emphasize in the “Portfolio” technology is on the progress;
5. Its qualitative characteristic is the self-evaluation. (Yanakieva, 2005, p.3-13)
Through defining the particularities of the “Portfolio””, S. Yanakieva summarizes the main idea
lying in it: "I know what I am able to do and I prove it on my best”. In this way studying really becomes
something that is more than learning - it transforms itself into acquiring competences and development of
more difficult entire personal structures." (Yanakieva, 2005, p.3-13)
The advantages of this educational technology in particularly methodical plan are emphasized by D.
Gulubova, too: "The technology "Portfolio" puts student in an entirely new position who from an object of
teaching and evaluation turns into a subject of his own activity”. (Gulubova, 2010, p.82-97)
As a result of the theoretical research on the problem it has been determined the nature at the
Portfolio technology in the musical education of the students from Primary School Pedagogic.
Regarding the technological side of the study an important moment here is the use of a student
portfolio. It is related to the theoretical and the practical preparation of the students and includes some
elements which are a main proofreading material at the realization of the study and these are:
1. study tests for proving the students Musical theory knowledge;
2.study tests on Methodology of the musical education at primary school;
3. individual project of a Music lesson at primary education level;
4. SWOT - analysis of a Music lesson at a primary stage taught during pre-diploma pedagogical practice;
5.SWOT -analysis of a lesson project, elaborated by a collegue.
DISCUSSION OF DATA, EVIDENCES, OBJECTS OR MATERIALS
The study is carried out with 78 students from the speciality Primary school pedagogy at the
Pedagogical College at Veliko Turnovo University "St. St. Cyril and Methodius” during the scholar years
2011- 2012 and 2012 - 2013.
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Because of the limited volume in the present report there have been studied the results of that part of
the study which is relevant to the preparation of the students on Methodology of Musical education. This is
the basis for a complete realization of a modern musical - educational process in a primary school.
This portfolio element consists of three educative tests through which are diagnosed the students'
knowledge and skills for preparing and carrying out a real educational process in Music at primary school.
Students' methodical training is retraced in several aspects :
- have knowledge of scientific views on the nature of the musical skills, musical-cognitive
processes, musical activities;
- have knowledge of pedagogical researches, studies and opinions about the nature, methods and
organisation forms of the musical-educational process at primary school;
- demonstration of a skill to self-dependently construction of Music lessons elements relative to
posed educative topic and musical material contiguous to it;
- demonstration of a skill to analyze a song which is included as a main musical material of a
concrete lesson unit as a basis of planning and construction of musical-lesson activity.
- demonstration of skills of didactic analysis of basic musical-pedagogical activities, educational
forms, methods inter-subjects relations related to the musical education at primary school.
The educational tests are included in the "Portfolio" technology contents for the following reasons:
-higher objectiveness of the evaluation of the students' knowledge and skills;
-analysis of the results which give opportunities ;
-to create a prognosis for some future pedagogical activity;
-to develop a correction program consisting of methods for improvement, activating and stimulating
the students' musical-pedagogical development.
The reasons for including the educational tests into the content of the “portfolio” technology are the
following:
- Higher objectivity of the assessment of the knowledge and skills of the students
- Analysis of the result which gives opportunity for:
1. a future pedagogical activity forecast could be made;
2. a program for correcting mistakes could be developed , containing methods for improvement and
activation and stimulation of the musical pedagogical development of the students.
RESULTS AND/OR CONCLUSIONS
The quantitative analysis of the results in the present publication are going to be conditionally
presented in two directions defining two of the main evaluation criteria - theoretical and practical training of
students, based on the above mentioned knowledge and skills. Each one of the criteria suggests an evaluation
in three levels - high, medium and low which are connected to the quantitative mark in each one of the tests.
In result of working out the results there have been made several statements.
More than one third of the students (42%) have done very well and excellent the tasks in the educative tests
defining their theoretical training level and this fact refers to the high presentation level. They understand the
nature of the musical skills and musical-cognitive processes. They are clear about the specifics of their
development since they were younger students, can show some adequate forms of musical-pedagogical work
in this direction.
Nearly half of the students (47%), on the basis of their answers, are in the medium level. They know
some scientific views on the nature of the musical skills, musical-cognitive processes, musical activities at
primary school age but make some mistakes. The common mistakes are related to their methodical training
and more exactly - finding out the most adequate forms of working on regard the development of the musical
skills and musical-cognitive processes of children at early school age.
The results of 11% of the students refer them to the low level. They make rude mistakes towards the
scientific views on the nature of the musical skills, musical-cognitive processes, musical activities at early
school age. Consequently, their mistakes are in methodical aspect, related to their proposals of active and
purposeful forms for development of a little student's musical potential.
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The practical skills which are diagnosed through the portfolio tests are related to:




self-dependent construction of elements from a Music lesson on a posed topic from the educational
contents for a primary school;
analysis of a song which is included in the educational repertoirefor 1st - 4th grades;
a didactic analysis of musical-pedagogical activities concerning a concrete lesson topic, presented in
the Teacher's book.

The results show that more than one third of the studied students (38%) are successful in developing
the main stages at learning a new song - a main activity in a 2nd grade lesson. Nearly a half of the studied
students (47%) make mistakes even they are unimportant in the technology development. 15% of the students
meet find difficult to do that and the fact refers them to the low level.
A song analysis and such of a musical - pedagogical activity has not been difficult for 37 (48%)
students and that refers them to the high level. More than of the half of the rest (33 students) do these tasks
but make mistakes - this statement puts them in the medium level. Nearly 10% of the students need some
supplementary help for next tasks because of the fact that the tasks related to the formation and demonstration
of the mentioned skills for analyzing a song and a musical-pedagogical activity is a difficulty for them.
CONTRIBUTIONS AND SCIENTIFIC IMPORTANCE OF THIS WORK
The portfolio project, offered in the present publication, is considered with the specifics of the
students' educational activity, related as well to their theoretical knowledge in the musical-pedagogical
disciplines, as to their practical training. It is an essay to systematize the theoretical information, got during
the lecture courses and the exercises; and to search for its active application in a real musical-educational
process realized in the terms of their practical training. The aim is to obtain a balance between theoretical
tasks and practical activities, especially relying on the students' self-dependent work.
Through the portfolio is created a number of opportunities for optimization of the students' musicalpedagogical education. Its specifics suggests some development of evaluation and self-evaluation skills and
the focus moves towards the self-evaluation which is very important for the personality progress of the future
teachers. With its nature, this technology creates conditions for development of the students' creativity skills,
for their motivation development and pedagogical reflexy. In this sense they turn out in a main subject of their
musical-pedagogical education.
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PEDAGOGICAL SKILLS ESSENTIAL FOR WORKING IN "INTERFAITH
CLASSROOM“ IN ELEMENTARY SCHOOL (OR: HOW TO TEACH THE
KNOWLEDGE OF RELIGIONS IN ELEMENTARY SCHOOL?)
Rumyana Neminska1
Abstract
Education Interfaith tolerance is a relatively new field of research and practical application-pedagogical field. Within the
leading ideological doctrine in Bulgaria to 80 years of the 20th century, religious education is not allowed in the
educational process of the school. So a fundamental lack of knowledge and education through formal Christian religion.
Students and teachers from several consecutive generations have theoretical and practical basis of the knowledge of the
official Christian religion. And completely no knowledge of the religion of Islam accompanying Bulgarian public
awareness and development. Little progress in this direction marks the introduction of academic elective - religion
Christianity; religion Islam since 1997. The statement shall specify why this kind of confessional religious education
does not make sufficient education goals interfaith tolerance. With the development of social relations and the expansion
of global communication is increasingly exacerbated the problem of interaction between different cultures (including
religious) traditions and specifics of reconciliation between them. Outlined cognitive lack the reflecting cultural and
formative aspect of cognitive development in the values of the younger generation. This text is justified argument that
ethnic groups (through external signs) are not carriers of the foreign and the unknown, but rather their forming
characteristics - as a label and pattern of behavior, religious beliefs and moral and evaluative orientations. Appears in
future educators need to develop and form specific pedagogical skills. So to be able to handle the cognitive values matter
of interreligious tolerance. Changing social and supranational social environment in which they grow generations raises
questions. How can reduce value-pedagogical knowledge? Which technologies are flexible enough to introduce
'knowledge of religions "? How the teacher to influence the value orientation of young students? Where to outline the
boundaries of religious morality and religious tolerance? Enough reflexive Is the theoretical, pedagogical basis of the
teacher? Within the study introduces a working definition of "interreligious classroom" as a boundary concept of
"multicultural classroom." Outlined findings are associated with increased susceptibility to stereotypes, prejudice and
discrimination. And also with ways to deal with them through the priorities of "interfaith classroom."
Кeyword: pedagogical, skills, tolerance, knowledge, religion, education

TIMELINESS OF THE ISSUE OF INTERFAITH TOLERANCE
In Bulgaria the problem of the development of religious tolerance knowledge by teaching about religion is a
relatively new trend in scientific and pedagogical discourse. In terms of public and global functions of the
school, the problem lies in himself great pedagogical educational potential; seems like a sustainable trend for
the development of modern civic education. Issue has its historical, social and educational grounds for
development. Each of which is loaded with the specifics of time and democratization of public and civic
thought.
Historical retrospect leads to ideas related to the introduction of the topic of civic education and the
educational needs of the emerging Bulgarian state after the Liberation. Along with the development of civil
subjects such as sustainable moral basis taught religion and the traditional Bulgarian religion Christianity. In
1862 from G. Danov says that the school should be a place where our people get ready "for true citizenship".
This idea reflects the vision not only for current but also for the future shape of the overall objectives of the
education of Bulgarian children "(Kusheva, R. 2006). As a response to the expressed idea and wrote in 1881
by J. Gruev textbook - "First start of the moral teaching citizenship and science". Basic resources for
implementation of the education policy of "mental and moral development of the people" (Article 1 of the
Law on National Education of 1891) are subjects civics and history. As a compulsory school subject civics
present in the Bulgarian school in 1894 to 1944. In the introduction of the first textbook on "civics" says that
"it teaches us what we need to know and do, and to become good and useful citizens. Give us the way to go if
we want to escape from the evil and to reach the best thing overall homeland gives every citizen "(Donchev,
D. 1908). After the liberation of the Bulgarian secular school is governed by legislation, but education
continues to follow the tradition of the Orthodox moral values and religion remains a compulsory subject
from 1878 to 1944 and during the 1944/45 academic year, the study optional, but by 1946 / 47 dropped from
the curriculum. Such retrospection is useful because it is followed by the real significance and moral
interaction of two courses that are directly related to the ability of responsible and democratic citizenship.
1

Doctor of Education, Trakia University, Faculty of Education, Department "Preschool and Primary Education", Stara
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Brief presents the development of civic education and the teaching of traditional religion in a joint deem their
educational generational model. The historical parallel is important, and therefore the content characteristics
of the problem 'knowledge of religion" and the development of pedagogical skills of interfaith tolerance.
Modern society is connected parallel with the development level of public awareness and demand for skills
for life in a global multi-religious world. Modern concepts of civic education presume that democracy is a
process of constant socio-cultural construction. And in this sense it is important to develop skills and
competencies for social and political interaction. It could be argued that one of the functions of modern civic
education is the development of skills for constructive and active involvement in the life of civil society2. In
this sense, states that the contemporary mission of civic education is not only a knowledge of rights,
responsibilities institutions. It is much more - it is to develop skills for handling, application and evaluation of
this knowledge with the leading of values, moral and sustainable corrective. Precisely such a morally
sustainable corrective culturological is the modern interpretation of the ideas in religion. In a society that
develops in the global space and that in its cooperation interact with different cultures and religious traditions,
knowledge of religious customs and traditions are the key to its successful implementation. Scientific
development of the problem of reconciling a cultural vision of religion in civic education has its real place in
the Bulgarian and European dialogue.
In the context of intercultural education as part of civic education3 are found recommendations to create
conditions for the system and non-confessional education, awareness on the issues of religious diversity in
modern European culture, human rights and freedom of religion. "Teaching religion aims to understand, not
faith, even in countries where there is a state religion" (Bogomilova, N., 2010); to conduct systematic training
of teachers in order to fairly describe and comment on religious diversity in Europe. Several prominent
researchers advocate that acquaintance with the great religious traditions may increase tolerance among
students, and that knowledge of religion can not be opposed to the moral crisis among young people in the
community. Comment broader European consensus that the state (and its schools) should strengthen "the
knowledge of the religious fact" (Bogomilova, N., 2010). Pointed out that it is necessary religious education
to be used for peaceful existence in multi-religious society. According to several documents of the Council of
Europe and their commentators, one of the objectives of this type of teaching civic education is identifying
and establishing minimum common values.
PEDAGOGICAL SKILLS OF TEACHERS TO WORK IN "INTERFAITH CLASSROOM"
Preparation of teachers for teaching in schools is not only a process of mastering the fundamental
pedagogical, psychological and methodological disciplines. Learning teacher's responsibility to itself, it is an
internal process of shifting personal priorities rethinking of spiritual values, revaluation of cultural traditions
and differences. It is a transformation to be a teacher because it means to be mastered one of the highest skills
in communicating with young people - the ability to communicate and evaluate the limits of universal norms
and values.
"The integration of knowledge about religion at an early stage" is an elective for students from the Faculty of
Education University of Trakya. Goal is associated with the development of skills and skills for work in
"interfaith classroom" acquaintance with cultural anthropological and pedagogical knowledge for reduced
ethical, holidays and messages of three world religions - Judaism, Christianity and Islam. Pedagogical skills
that students have developed their complex specificity that follows: age of the youngest students; reduced
knowledge, structured into classes formed stereotypes to yourself , neighbor, other different (not significant).
Published standards “knowledge in the teaching of religious fact in school"4 and suggests the creation of
standards for professional competence in teaching teachers. And in this sense they can be read as a value
competences upgrading professional. With their regulation seems optimal certainty that the students - future
teachers are given cognitive tools they need to manage the modern "interfaith classroom" where coexist
different religions and cultures.

2

During all periods of development and decline has remained mainly determine the quality of civil society, namely to be a corrective to
the government. Or: Civil society is when defending a cause or person that does not concern you and interested. With the assumption that
when you have quite strangers will come to the rescue.
3
"Religious diversity and intercultural education: Handbook for School Council of Europe, 2007"
4
Neminska, P. Tolerance as competencies and attitudes. Sofia University, Department of Information and Teacher: Autumn scientific
and educational forum, "Teacher: vocation, competence, recognition," 2011
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"Interfaith classroom" here is seen as a border concept of the multicultural classroom, but the emphasis in it is
non-denominational model interreligious character, moral and ethical orientation and educational
effectiveness of pedagogical interactions. "Interfaith classroom" is the working definition of a reference
school environment in which students, winners of different family and state religion or lack of, and studying
through detection and reconciliation of general religious and moral values. prominent operation is one of the
important factors in an effort to overcome the uninformed attitudes, prejudices and religious intolerance
through education. It leads to avoidance model distinction introduced in Bulgarian schools through elective
subjects for confessional religious education. The "interfaith classroom" education is implemented in
tolerance through dialogue and real, everyday meeting diversity; case moral problems receive various
responses related to beliefs, traditions and messages of each religion represented in the pedagogical field. It
features a design and pedagogical work: Through case studies, not just lectures and instructive narrative
dialoguing. Based on the traditional family and social experiences that students have the case emerged as a
leading teaching method to work in interreligious classroom. The pedagogical design management in this type
of classroom does not necessarily require students and teachers to be religious. It is expected, however, they
have developed value relevance to the comments, processes and implications of moral issues.
Values competence shape future teachers as interfaith educators. They have the task of cultivating and
maintaining social cohesion and religious culture of peace. Educators promote interfaith religious discourse
that expresses mutual respect and understanding and facilitate the teaching process based on solidarity.
Develop competence in the use of knowledge in its value aspect. It requires skill to interpret (Jackson, R.,
1997) and methodological pluralism. The ability to use technology and information specifically responsibly
skill associated with selecting and evaluating the relevance and value of certain information within the
religious and civic understanding. Ability to interact with others, suggests skill view of the situation in
different positions and opinions, effectively manage emotions - self-reflection as a basis for understanding of
"the other." Main focus of this skill is the ability to organize such an environment, in which representatives of
different faiths to combine similar postulates, standards and parables. In this context, cooperation with others
is seen as understanding the dynamics of communication and tracking content, ability to construct a
sustainable relationship through tact, ability to make decisions that involve different perspectives. Important
management skill pedagogical interaction in interreligious classroom's response and evaluation in a specific
context, the choice of possible response/action. In pedagogical formation of values, the ability to assert rights,
interests, limits and needs is a leader in the behavior of interfaith educator. From a position of knowledge of
the rules and principles, it identifies needs and provides non-tolerant situations.
Summary outlining the pedagogical skills oriented formation of personal attitudes in interfaith educator,
presents highly interdisciplinary and specific combining value competence and personal profile of the student.
Value professional competence operates in accordance with the ethics and standards of the profession. At its
foundation is the understanding that their personal, cultural values and beliefs are only one way of assessing
multicultural identities in the lives of people. Such competence also requires basic training, continuing
education and supportive about the history, traditions, values, family.
SUMMARY
Interfaith educators strive to educate in a culture of peace. Want to facilitate individual and social
transformation to overcome religious divisions, intolerance and violence through knowledge of the other. In
this sense arises pedagogical reflection on new teaching methods. The question remains of how to (to) educate
towards these goals. The answer is directed to the most effective teaching methods for teaching about
different religions, which should be familiar to students. It is known that the developement of productive
citizens requires a holistic approach. It takes into account the needs of students intellectual, emotional and
spiritual dimensions of students personality. Interreligious education has an important role in the search for
new methods of training that will promote and assume a broader social transformation. That is why new
scientific field requires the development of pedagogical methods for transformation. If until recently this
religious civil discourse focuses primarily on the question "why", then in the field of interfaith education is
already addressing the question of "how" to develop interreligious literacy.
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FACTORS OF SCHOOL EFFECTIVENESS
Mariya Teneva1
Abstract
The prosperity of the economically developed societies is built on the basis of far-sighted government policy regarding
education.
Along with the close connection between education and business, an important role in this respect plays the provision of
permanent training of the pedagogical staff and the quality of education that it provides as a service to the younger
generation. The knowledge which the students acquire in school should contribute to the effective functioning of the
individual in society and the labor market.
This led us to determine the purpose of the research.
The aim is to differentiate the factors of school effectiveness.
The survey results indicate that school performance is influenced by both the personality of the teacher and the personality
of the student. They also show that the Bulgarian school is not efficient enough and must be reformed.
Key words: education, study process, school effectiveness

INTRODUCTION
The school is an important social institution which is called upon to implement public procurement aimed at
complete social and career development of the individual. How the school performs its function has a direct
projection on the processes of the self-acceptance and the self-realization of the personality of the students?
For us it was a research interest to identify the factors of school effectiveness. To seek an answer to the question
– Is the Bulgarian school effective?
The effectiveness of the school is connected, on one side, with the impact it has on the personal development of
each individual student. On the other hand, it is related to the way the student perceives meaning from the
complex scientific material that he or she is taught in school. Can the student use the lessons learned in real life
situations?
METHODS
In order to realize the set objective, a study was conducted among 110 practicing teachers from the primary
school.
The respondents were given to fill in a test-questionnaire which was specifically developed according to the
objective. For greater reliability of the results, the test was given to be completed anonymously by the teachers
who were only required to enter (in years) their chronological age and the length of their service in their school.
For the analysis of the data, the percentage rank analysis and scaling were used.
FACTORS OF SCHOOL EFFECTIVENESS
In order to make the learning in school effective, it is necessary to reconsider the idea that all children learn in
the same way. Teachers should take into account the fact that the traditional classroom setting often does not
meet the individual needs and interests of each student.
At school students are daily challenged to absorb vast amounts of information. The teacher usually uses the
same technology when teaching the lesson and has the same approach to all students in the classroom. He or she
requires from the students to memorize the information mechanically and reproductive to reproduce it without
even rationalizing the practical relevance of what has been learned.
As was pointed out by L. Dobson, “anyone who has had the opportunity to observe the behavior of two children
left for at least an hour to play with fun toys knows that all children are not interested at the same time by the
same things - maybe that is the reason which causes the crisis in schooling" (Dobson, 2006, p. 15).
The educator in his or her professional activity must respect and preserve the unique personality of the student,
alleviate the process of understanding, support his or her efforts, encourage the active co-participation in the
learning process; stimulate the activity, the independence and the creativity.

1
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These objectives could be achieved by competent teachers, highly motivated towards their personal and careerdriven professional activity by the idea of lifelong learning.
The Bulgarian educational system is characterized by the fact that the majority of the teachers employ the same
technology in the classrooms, guided by the requirement that all students should meet the State educational
standard. This gives grounds to the critics of the class-lesson classroom system to highlight the fact that the
teaching of the teachers in classrooms is directed at those students whose knowledge, skills and competencies
are average. The pedagogue makes the selection of such technologies and learning tasks that will ensure success
for the excellent students, but also for those who have satisfactory performance.
This absurdity in the thinking of the Bulgarian teacher is formed under the influence of the strict control over his
or her activities on the part of the controlling authorities in the field of education, the requirement for the
utilization of the educational minimum for teaching content to all students and the demand to reduce the number
of school dropouts. Thus, instead of bringing to the front and stimulating the development of students who have
high intellectual potential, efforts are made to encourage and reward mediocrity.
Such a trend in education in the United States was established by the American educator R. Clarke who stated
the following: “In the United States we have an educational system that does not comply with the individual
needs of our students. It represents a watered-down educational method to educate the masses where children
are herded like sheep through the system, whose goal is quantity rather than quality, a system that focuses
primarily on the basic criteria, and not on the requirements for a brilliant performance in every respect” (Clark,
2013, p. 42).
It is not appropriate, in view of school performance, for the students to be perceived as a collective image with
typical qualities and characteristics.
Students are different. The American psychologist R. Slavin emphasizes that “they differ in the level of
performance, their pace and learning style. They also differ in terms of ethnicity, culture, social class, the
language spoken at home, as well as gender" (Slavin, 2004, p. 147).
Some students, because of their differences, undergo difficulties in mastering the school material. Some are
gifted in a particular area, others benefit from having a complex of natural talents in different areas.
In backup for this thesis, we can refer to the popularized theory of the multiple intelligence of H. Gardner and T.
Hatch and the theory of the existence of three types of intellectual abilities of the individual, represented by R.
Sternberg.
H. Gardner and T. Hatch determine the existence of eight types of multiple intelligence, differentiated by the
authors as logical (mathematical), linguistic, musical, environmental, spatial, bodily (kinesthetic), interpersonal"
(Gardner & Hatch, 1989).
According to the R. Sternberg's triarhic theory, intelligence consists of analytical, creative and practical abilities
(Sternberg, 2012). People can apply their intelligence to solve different types of problems.
H. Gardner and R. Sternberg rejected the possibility of personal intelligence to be contained in a collective
concept, according to which people can be classified as intelligent or unintelligent.
For the training in school to be effective, teachers should not be interested in the exact number of intelligences
that each student has. For them, the more important is the idea that the good or the poor performance of the
students in one area does not imply similar performance in other areas. This will prevent teachers from
stereotypical perceptions and 'labeling' students as 'smart' or 'dumb'.
These and many other differences may have serious implications for the effectiveness of the training, for the
curricula, for school policy and practice.
As factors of school effectiveness we can identify even such as: the ethnicity of students, their cultural
background or the socio-economic status of the families.
Children are the bearers of the culture of the ethnic groups in which they have been raised. They differ in their
mother language, beliefs, values, behaviors, attitudes towards the school institution, attitudes toward the
opposite sex, a preference for clothing, food, etc.
One component of the ethnic culture is related to the understanding of the gender privileges and the different
attitudes towards the education of men and women. In some ethnic groups it is believed that education is
primarily a male privilege. The high academic performance and the extended stays of girls in the educational
space are not tolerated by parents, especially when they themselves have a low educational status.
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There is a strong support for the idea of a relationship between school performance of children and parental
education. Based on results in reading for students of 4th, 8th and 12th grade, the National Assessment of
Learning in the United States recognizes that “children of more educated parents are constantly receiving higher
scores than children of less educated parents" (Campbell et al., 1996).
The effectiveness of the school institution depends on the effective management of the learning process by the
teacher.
The idea about the multi-functionality of the professional teacher is shared by A. Peretti. The author identifies
30 key roles of the teacher (Peretti, 2000). Among them are listed such roles as: a researcher, a methodologist,
an organizer, an inspirer, an expert, a consultant, a supervisor, an experimenter, a practitioner, a performer, a
user, an evaluator, a regulator of relations and others.
The new realities in the educational policy present to the teachers the challenge to adopt new roles and
permanently expand the range of functions which they implement in the professional aspect. Emphasis is placed
on the link between the level of the teacher’s professional development and the level of academic achievements
of the students.
In this respect, L. Dobson distinguishes between two types of teachers - effective and ineffective. He indicates
significant qualities that the effective teachers must have. As such he differentiates the following qualities:
flexibility, open-mindedness, creativity, humor, patience, observation, awareness (Dobson, 2006., pp. 40-46).
The teacher is charged with managerial functions, such as planning, motivating, organizing, directing,
coordinating and evaluating, which allows us to define him or her as a manager of the student class.
As pointed out by S. Nikolaeva, “in our role of teachers, we not only teach or assess, but live fully in class. For
this purpose, apart from reliable subject methods and didactic technologies, we also need a sustainable system
for managing and organizing the work and life of the class" (Nikolaeva, 2011, p. 10).
To ensure the success of school learning, the teacher must be able to properly manage human resources and
time. Time management requires proper identification of the components of the macrostructure of the different
types of lessons; providing optimal planning of the components of the microstructure of each lesson, rich indepth lessons with a variety of activities in all its phases, rational alternation of work and rest.
The ability of the teacher to split his or her attention helps to establish the specific situation and commitment to
constructive activity of each student in each phase of the lesson. This requires compliance with the disciplinary
order.
According to J. Cooney, “For the teacher it is very important to know what is happening in any part of the
classroom at any time" (after Charles, 2002, p. 37). This expectation is defined as a general vigilance. To
effectively apply this principle it is necessary for the teacher to give the class clear and timely signals that he or
she is aware of what are happening in the class at any point in the lesson.
Proper time management is directly related to the professional competence of the teacher. He or she should be
well prepared for each class, be organized and maintain such an environment in the classroom where the time is
rationally used in each phase of the lesson. When the teacher does not know how to make optimal use of the
time, some of the students get bored and are carried away in the event of disruptive behavior that negatively
affects school performance.
RESULTS
The results show that 64% of the participants in the survey were over 50 of age and had over 30 years of
teaching experience.
Teachers aged between 40 and 50 years represent a 20% share. Their teaching experience in years varies
between 15 and 25.
The surveyed teachers with chronological age between 30 and 40 years are 11%. Their training experience is
between 5 and 15 years.
Teachers aged between 25 and 30 years accounted for only 5% of the population of the surveyed teachers.
The survey data confirm the widely popularized in the Bulgarian media alarming trend of the aging of personnel
engaged in the teaching profession. Young people in Bulgaria prefer to be implemented in other professional
areas where there are better working conditions and a higher pay. We should note that younger people are more
flexible and adaptable and these are the qualities of the effective teachers.
The surveyed teachers were required to differentiate key factors that determine school effectiveness.
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Responses to this question can be summarized and presented in the following range scale:
The largest number of teachers believes that school performance is directly dependent on the individual and the
professional activities of the teacher. Such a response is indicated by 48% of teachers.
Second in the range scale of the factors of school efficiency is the personality of the student who is perceived as
equivalent to the personality of the teacher in the learning process. Such a response is indicated by 37% of the
surveyed teachers.
The third place in the range scale of the factors that determine school effectiveness is occupied by the response public documents for educational content (state educational standards, curricula, syllabi, textbooks). Such a
response is indicated by 15% of the surveyed teachers.
The high standards set by the state, as well as the complex scientific material in the textbooks, also have a
negative impact on school performance.
Teachers were required to indicate the range of numerical values from 1 to 10 - How they evaluate the
effectiveness of the Bulgarian school?
The results indicate that teachers evaluate the effectiveness of the Bulgarian school with numeric values in the
range of 4 and 9. None of the cases specified a value of 1 to 3 and the highest value of 10 was not given.
The distribution of the numerical values in percentages in an ascending order is as follows: a score of 4 - 13%
Mark 5 - 12% Mark 6 - 6%, 7 Mark - 27% Mark 8 - 24% Mark 9 - 18%. Assuming that those teachers who
provide numeric assessment value less than 5 determine Bulgarian school as ineffective - scales between 5 and
10 could be divided into two sectors. Estimates between 5 and 7 can be marked with satisfactory performance
evaluations and between 8 and 10 can be labeled with high efficiency of the Bulgarian school. If we do this
conditional division, we find that only 42 % of teachers identify Bulgarian school as effective for the students. It
is an alarming signal that should alert about the need for its urgent reform.
DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The results of this study point to the following conclusions:
In Bulgaria there is a trend towards an aging of the teaching staff. This can be seen as a factor hampering the
willingness of teachers to break the stereotypes and a rapid change and adaptation to the dynamically changing
conditions in order to increase the efficiency of the Bulgarian school.
Teachers differentiate as factors of school effectiveness both those involved in education - teacher and student,
as well as the specifics of the public documents for the educational content.
More than half of the Bulgarian teachers believe that at this stage the school needs to be reformed because it is
inefficient for the students and does not fully realize its social role.
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THE PERMANENT EDUCATION OF THE TEACHERS AND THE COMPONENTS OF
PROFESSIONAL DEVELOPMENT
S. Palchevska1
Abstract
One of the conditions for being a successful teacher is the professional competence of the teacher, which is acquired
through education, but is developed further on, during the working life. Namely, the professional qualification of the
teachers must not end with the university degree. They should be able to acquire new knowledge by themselves. They
should not be satisfied with the knowledge of the general laws in education, they need to use them to create their concrete
practice, which they will constantly develop and improve.
The professional development is a wider notion than the development of a career or specialization of the teacher, and it
includes a long-term and permanent process which involves different systematically planned actions and events in function
of enabling professional growth and development of the teacher.
Key words: professional development, permanent education, teacher competence

1.INTRODUCTION

One precondition for a successful teacher is the professional competence of the teacher, which is acquired
through education, but is developed further on, during the professional work. Namely, the professional
qualification of the teachers must not end with the university degree. “The teaching process is not a product
making process or a service giving process, in which you mass produce or perform something, so that the
operations are repeated, or become automatic, or a routine. The teaching process is much more complex”.2
The researchers stress that “…the latest discussions regarding the role of the status of the teaching
profession, more and more focus on the permanent development of the teacher, and not the education or the
training of the teacher”.3 Although, the meaning of these quotations is very similar, it is not just a simple change
of words but a change of a whole concept: what we think of the teachers, their training and their role in the
school and society in general.
According to the researchers of this issue, “…first the expression instruction was used for the teaching
profession, then the concept for instruction and training to teach particular content was expanded in the
education of the teacher, and now the most common expression is the professional development of the teacher”.4
In the most general sense of the words, the professional development of the teacher refers to the individuality in
his or her professional role and includes the formal experience (taking part in seminars, workshops, work with a
mentor, etc.) and the informal experience (reading professional magazines and other literature, watching TV
programs about the professional area and of course, getting information from the Internet).
The key characteristic of the term “development” is emphasizing the character of the process as a
continuous, systematically planned and a lifelong one, which occurs both in the school itself, and in the
collaboration with the other partners, with the goal to improve the quality of work (especially the achievements
of the students) in the school and the position of the teaching profession in society.
In the following text we present a comparison of the basic characteristics of the model of permanent
development of the teacher versus the existing model for education of the teacher.5
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2.

METHODS

Table 1:
Education of the teacher
 It occurs outside the school and generally is not related to the
practical experience of the teacher.
 A specific institution is in charge for the education of the teacher (for
example Teachers’ Training Faculty).
 The model refers to the concept of transmission of knowledge and the
teacher has a dominant role of a transmitter / provider of this selected
knowledge.
 The teacher interprets the researches and theories of others; the
teacher is a transmitter of knowledge acquired by other people.
 The education is closely related to real life and the specific needs of
this context.
 The teacher is isolated (even from the colleagues which teach the
same subject), and if they collaborate, it is by chance and not in an
organized manner.
 The working time of the teacher covers the period of time spent in the
classroom (except for the making of a lesson plan, which has become a
pattern and is turned into rewriting of the lesson plan, and does not
result in creating of new classes for the content.
 The specialization of the teachers is a personal thing, a personal
choice (it is not mandatory).
 The teachers’ work is assessed occasionally (a counselor or an
inspector assesses the work of teachers occasionally.
 The promotion of the teachers means that they leave the classroom.
(they become principals, counselors, inspectors), i.e. when they get
promoted, they no longer have a direct contact with the students.
 A single model of education of the teacher is universal for all
teachers.
 The teacher is not part of the school reform. The reform is done at the
Ministry, and it is delivered to the teachers. It is up to them to get
introduced to it and to conduct it.

Permanent development of the teacher (PDT)
 It is a long-term process, a permanent one, consisting of stages
(university education is just the first stage in the training of the teachers.
The experience of the teachers acquired outside the formal system of
education and specialization are part of it.
 It is a process which occurs in a specific context, however, the most
efficient PDT occurs in the school and it is closely related to the daily
activities of the teachers and students.
 It is a complex dynamic model of collaboration of many
institutions (faculties, governmental and non-governmental research
institutions, professional associations, schools etc.).
 The model refers to the concept of knowledge construction, and
this is why the teachers have the role of practitioners, who think about
their work and practice, and who learn all the time.
 The teachers make their own evaluation of the practice and based
on this, they conduct their own small researches. The teachers include
the evaluation, research results and experience in their classes, by
changing and adjusting them to the conditions.
 The syllabus is flexible, and the teachers are the ones who create
parts of the syllabus adjusted to the specific working conditions (they
are responsible for them).
 The teamwork of the teacher and the other colleagues is
systematically planned. The PDT is a cooperative process. Although,
there is space for individual work and contemplation, the planned
interactions of the teachers among themselves, as well as the
interactions with the experts, parents and members of the local
community are most productive.
 The permanent development is a part of their role, it is embedded
in the system of promotion and development of the profession. The
teachers cannot avoid the professional development. They are expected
to introduce the novelties in The teachers additionally work on their
further specialization. The teachers actively use the their everyday
practice.
 Constant monitoring, regular support and help of the teacher
with feedback, and different models of evaluation, in which the teachers
do not get a decree, but receive feedback about how they work through
exchange.
 The professional development occurs in the classroom. The teachers
are differentiated in terms of the quality of their work (a built-in
system of punishment and reward).
 There are many models of PDT. The choice of a model depends on
the institutions where it will be used. The schools need to assess their
needs, beliefs, practice and based on this to choose the PDT model that
would be efficient in the given context.
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3.

RESULTS

It is obvious that the concept for permanent development of the teacher includes many changes in the
existing concept for the teaching profession: different concept for learning (how the students learn); the degree,
quality and constant education of the teachers; continuous learning (formal and non-formal) by the teachers and
their professional development, which constitute a single system. The teachers are not workers but
professionals. The successful professional development has a great influence on the work of the teachers in and
out of the classroom. The teachers experience themselves and their role differently. They change the way of
work in the classroom and take part in the changes that occur in the school and education. Thus, the
achievements of the students are better, with better quality and are more usable in real life.
The following components of the teaching profession are concerned with the change of the concept of
the teaching profession:
-

The structure of the working time;

-

The way the teachers’ work is evaluated;

-

The system for promotion and material reward;

-

The role of the teachers in the work with children.

At the same time the permanent issue concerning the improvement of the quality of education and the
material conditions becomes a hot topic again:
-

Greater demands for training of the teachers;

-

An interconnection of the needs of education and the teaching staff (great needs demand a more
quality staff, and better material and technical conditions are necessary in order to keep the quality
staff).

All this requires a change in the basic university training of the teachers, collaboration with different
institutions in order to provide professional development of the teachers throughout their career. The mentioned
issues (of course, there are other as well) are an indicator of the condition, in which a more quality education
can be developed only by increasing the quality of the schools and the professions related to education.

4.

DISCUSSION

Components of the permanent development of the teachers
The components of the professional development of the teachers, as well as a simulation for their
functioning are presented in Picture No.2. The current and the expected condition and the nature of the teaching
subject are the main precondition for the professional development of the teachers. The following are the basic
components of the professional development of the teachers:
-

Formal education (university degree);

-

Further professional training (after getting a university degree)

-

Organized training;

-

Self-education;

-

Opportunities to demonstrate the results of their work;

-

Evaluation of the work of the teachers.

1360

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

5.

CONCLUSIONS

Figure 1:

Component 3.

Opportunities to
demonstrate the results of
their work

Component 4.

Component 2
Evaluation of the
work of the teacher

Further professional training

(after getting a university degree)

- Self-education
- Organized training

Professional
development of
the teacher
Component 1.
Formal education
(university degree)

Precondition: The condition of the
teaching subject

This demonstrates that the permanent development of the teachers is a multidimensional concept,
whose rate of practical realization primarily depends on the efforts and motivation of the teachers to increase
their knowledge, build their competencies and promote the professional growth.
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SOCIAL MEDIA IN EDUCATION
Violeta Georgieva1
Abstract
The article refers to the New Age in the education, the modern trends and challenges in the evolution of the contemporary
education. The article shows the widespread use of social media, social media’s meaning and definitions, types, evolution
of social media, classifications, learning opportunities, probable risks, digital natives – meaning and characteristics, digital
immigrants – meaning and characteristics, digital legacy – meaning and creation. The article is also about the students in
Trakia University, Faculty of Education in Stara Zagora and about the world practice in using social media in the
education. The article is a challenge for the educational system in Bulgaria and shows the need for serious research in
Bulgarian conditions.
Key words: social media, facebook, digital natives, digital immigrants, digital legacy

INTRODUCTION
The new educational paradigm for personality-oriented education suggests forming of a cosmopolitan language
and civilization based on the global look at world, where there are no boundaries for human opportunities. The
understanding of this, the rapid development of society and the headlong progress in the sphere of technology
characterize the image of the modern “New Age”, in whose dimensions is also clearly outlined the
existentialism and social media phenomenon. In order to be achieved consistency with the new requirements of
society and traditional goals of education, a major necessity is that educators know and handle the tools of
today's learners – the social media. The use of social media is a significant and pressing matter for societies on
an international scale because it goes beyond the prerogatives of technology and directly affects personality and
its socialization. Social media are the present and the future and bring many opportunities, but also risks for
society, organizations and individual people. It is not random that their significance and spreading is discussed
at the annual international event “Social media week”, during which hundreds of thousands of people in more
than 10 countries, and in over 9 languages discuss simultaneously the social, educational, cultural, psychological
and economic social media impact. According to an informal inquiry among students from Trakia university,
Faculty of education, Stara Zagora, 100% is the figure of the students who use social media, 60% of them are
between the age of 20 – 26 years old, 33% between 16 and 19 and 7 % of the students are over 26. 87% of the
students use social media more than 12 times a week.
SOCIAL MEDIA – ESSENCE
The term social media originates from two words “social” (from Latin. socialis – public, related to people's lives
in society) and media (from Latin - means of storing and/or transferring information). It probably may look
paradoxical, but defining social media does not have a very wide range of content and significant diversity in its
meaning in spite of the fact that there is a lavish number of definitions suggested by various authors. According
to Heather Mansfield social media is an internet tool, which realizes the connection of the users with friends,
relatives, members of families and other groups of people with similar interests. Kelsey Roger defines social
media as “ communication maintained by online tools, means as YouTube, Technoradi, FeedBurner, Wikipedia,
LinkedIn, Facebook, Digg, MySpace, Twitter, Flickr and others”. Jan Kietzmann and Kristopher Hermekens
explain social media as dependent on “mobile and web-based technologies to create highly interactive platforms
through which individuals and communities share, create together, discuss and change content”. There have
been many definitions of the concept social media in recent years and new ones continue to be given. All these
definitions give reason to the author to accept that the term is presented in shortened mode, in the form of the
three most important features of social media, i.e. the constant components, which categorize these media as
social – technologies, real people and interaction. The last two components are live in their essence and are
actual differences and characteristics, distinguishing social media from traditional media. Probably that is why
60% of the students point out communication with relatives, colleagues, acquaintances as a motive to use social
media. Barely 7% of them are influenced by newspapers and magazines, 13% by television and 80% exactly by
social media.
SOCIAL MEDIA - CLASSIFICATION
Based on the application of a set of theories in the field of media research (social presence, media richness) and
social processes (autonomous presentation, autonomous announcing), Kaplan and Haenlein have created a
classification containing 6 different social media types:
 Collaborative projects – for example Wikipedia;
1
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 Blogs and microblogs – for example Twitter;
 Content communities – for example YouTube, DailyMotion;
 Social networking sites – for example Facebook;
 Virtual game-worlds – for example World of Warcraft;
 Virtual social worlds – for example Second Life.
The limits and frames between the different types of social media are not very clearly and steadily
differentiated. There are debates regarding blogs and different social platforms like YouTube. Twitter, for
example, is the reason why Zhan Shi, Huaxia Rui and Andrew Whinston argue if the platform is a social
network or it should be thought of as an electronic media with elements of a social network. The authors
cogently support their arguments, but the question is open for the time being. It is of no such great significance
in which subgroup of social media each of them would be categorized. The diversity of social media is too
abundant and holds a progressing tendency with regards to quantity due to the emergence of new and more
attractive platforms and loss of interest in long used ones. But the more important thing is to know social media,
to know how to use them safely, constructively and creatively – mankind to be able to assist people in using
social media and its opportunities for their needs and not the opposite.
SOCIAL MEDIA – TYPES
Blogs – the name “blog” comes from the English „web log”. Literally translated this means electronic diary. In
this sense it represents publications in chronological order with the option for comments on them. The term
weblog was introduced by Jorn Barger in 1997. Two years later Peter Merholz introduced the term blog. Evan
Williams and Pyra Labs use the word blog both as a noun and verb. To “blog” means to “edit content on a
particular weblog or post on someone else's blog”. “A blog is different from an internet site in the feature that it
allows visitors more informal communication, the posted materials are a bit more different and add emotional
air”.
Social networks – their history began in the Internet with online communities like Theglobe.com (1995),
Geocities (1994) and Tripod.com (1995). Their purpose was to make people aspire to active interaction between
themselves through chat rooms and also to share personal information. The most popular social networks are
Vkontakte (a social network, most popular among Russian speaking users in the whole world, especially in
Russia, Ukraine, Azerbaijan, Kazakhstan, Moldova, Belarus and Israel), LinkedIn (professional social network
for professional people belonging to particular professional areas), Google+ (the biggest Google attempt to rival
Facebook social network), Twitter (social network and microblog service which allows users to send and read
status messages known as “tweets” - text-based messages with size up to 140 symbols), Facebook (the most
popular social network in Europe. The name comes from the colloquial denomination of a book given to
students in some American universities in the beginning of the school year, so that they get to know each other,
as well as the administration to know them. The platform was founded in Harvard university in 2004 by Mark
Zuckerberg and his roommates and colleagues Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz and
Chris Hughes. At first, the membership on the site was only for Harvard students, but later it became possible
for students from other universities. At the moment, anyone who claims to be over 13 can get registered on the
site. Users can join groups of interests organized from place of work, school and others. They can also
categorize their friends in different “lists” like, for example: “Close friends”, “Colleagues”, “Family” and
others. Until September 2012 Facebook had over 1 billion active users of which 8,7% were fake profiles).
Wiki sites – the most popular wiki site is the free internet encyclopedia “Wikipedia”, containing over 71
thousand editors, 30 million articles in 287 languages. It was created by Jimmy Wales and Larry Sanger in 2001.
Sites for video sharing – online platforms where visual information is posted and discussed. More popular
among them are Youtube.com, Vbox7.com, Dailymotion.com and others.
DIGITAL NATIVES
Children born in 1991 and the following years are in constant contact with information and communication
technology. This generation, called by researchers the “Z generation”, takes technologies for granted and cannot
live without them. School education system is faced with a huge challenge – to provide adequate training to
children, whose way of thinking, behaving, preferences, expectations and learning styles are entirely different
both from teachers (X generation) and preceding students (Y generation). R. Berk defines 20 dominant
characteristics of studying, specific for the Net generation:
1. Technical literacy.
2. Rely on search engines.
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3. Interested in multimedia.
4. Create internet content.
5. High speed.
6. Learning by discovery.
7. Learning by the method of trial and error.
8. Multitasking.
9. Unstable attention.
10. Visual communication.
11. Need for social communication “face to face”.
12. Open emotionally.
13. Accept the diversity of multiculturalism.
14. Prefer group work and collaboration.
15. Strive for appropriate lifestyle.
16. Pushed to succeed.
17. In constant need of feedback.
18. Aspire to constant satisfaction.
19. Give quick answers and expect quick answers.
20. Prefer using keyboard to writing by hand.
DIGITAL IMMIGRANTS
The digital immigrants are all the people born before 1991. They prefer to write by hand, they enjoy reading
paper books and they do not have the possibility to understand how is it possible for the students to learn well
during watching TV or listening to music. The digital immigrants know that learning is not fun but hard work.
DIGITAL LEGACY
Digital legacy is all the information created and saved by the digital natives. Here comes the question what
should and should not be posted in the public spaces and where is the border between the public and private
sides of life.
THE OTHER SIDE OF THE COIN
Of course there are fears that the inclusion of social networks in education may lead to shift in its traditional
structure and stand in the way of the accumulation of basic skills and competencies. For this reason the
accessible information should be perceived critically due to the fact that it can contain questionable matters
regarding its content and authors who generate it, having various political or personal interests. In this sense
information can be deceiving and lead to poor quality or incorrect knowledge. That is the reason why the
inclusion of social media in formal education can also be dangerous, mostly for young students, i.e. it can
endanger the early education, the traditional acquisition of knowledge and literacy. Brabazon criticizes the socalled “Google generation” of students and considers them unable to think critically and independently. A
similar opinion shares Kr. Mutafchieva, who viewing thinking as an essential basis for learning, wrote about
what turned into common practice among pupils' and students' behaviour – described exactly as the “CopyPaste” phenomenon. To sum up: social media are information and relation portals. They are structured with a
purpose or unintentionally and are unwatched (for the moment) pathways to knowledge. They are in the form of
online classrooms of their own kind, where there is interaction and exchange of information. The abundance of
knowledge, which they contain, makes them an effective way of education.
EDUCATIONAL OPPORTUNITIES OF SOCIAL MEDIA
Internet is the virtual reality of modern learners. 73% of the students search and find the necessary information
in social media and rely on it, and barely 27% keep relying on school books, books and encyclopedias when
they need information. In spite of these data, virtual opportunities cannot in any way take the role of school and
teacher in the process of education. This role will always be the most important, because no social media can
replace teacher, his or her emotional, professional and personal qualities, proactiveness and by, all means, live
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interaction between teacher and student. Social media can have auxiliary, enriching, supplementary significance
to education of children and contain certain educational opportunities and didactic innovations for teachers,
students and mankind as whole.
Social media are a tool for the so-called “social learning”. According to the theory of social learning of Julian
Rotter and Albert Bandura, a large part of learning among people is based on models, observation and imitation.
It is also known as “learning by observation”. People much easier can find models of behaviour in difficult
situations in social media and learn what action to take regarding particular problem that bothers them. Many
people around the world also learn by observation through YouTube platform. There can be found lots of posted
lessons – in Maths, Algebra, showing how to solve mathematical problems, fractions and others; how to write
interesting essays, how to write correctly, how to analyze literary works; lessons in crafts – Metal work and
Wood work, driving, sports, shooting; in music – how to play particular pieces of music with various musical
instruments; dancing – national dances of different countries, waltz, Latin dances, Oriental dances and others; in
Biology, Chemistry, Physics, Geography, History, Psychology; in ICT – how to use Power Point, Word, Excell;
how to use various software applications like PhotoShop and others, how to behave at school, at kindergarten, in
public places, at work and others; how to professionally decorate a table for different occasions and all kinds of
useful knowledge, interesting to individual people. We only need to write lessons in YouTube and we would
have at our disposal videos of various kinds of lessons created by educators, doctors and other individuals.
These lessons start from elementary levels of a particular discipline and reach advanced levels.
Wikipedia gives students the opportunity to find abundant information and to become authors of information.
There are also links to the actual literary sources there. In the USA educators encourage students at schools and
universities to write articles for Wikipedia, because they think this would keep students well informed in a
particular area, about a particular phenomenon or subject in the respective scientific field.
Facebook can also be a useful tool in the educational context. It is easy to send a message by creating a page,
community, group or posting on the wall or the timeline. Students share thoughts, ideas, homework, project
photos, vacations and others. According to Sajid Pena the time spent in the social network is not wasted and
squandered but lets people learn from each other, build relationships and be able to sustain them. “This is a type
of social game which allows communicating with various kinds of people from different backgrounds and
beliefs to improve, diversify their concepts, attitudes, views and visions”. Facebook is an alternative way,
suitable for shy students, to express their thoughts outside the classroom. This platform lets students gather their
thoughts and express them in written form. The informal character of the network helps students express
themselves and encourages communication between students and teachers. Research shows that students are
much more disposed to discuss, share their opinions and comment on content in Facebook. Ioana Boghian
published a book in 2013 where she emphasized the merits of social media in information spreading,
cooperation in the creation of various activities and, most of all, providing feedback. As a “popularizer” of
personality, individuality, self-expression, self-affirmation and communication Facebook has the features and
meets the requirements of teaching and learning approaches. The book gives answers to the questions: Can
Facebook be browsed and used as an effective and efficient educational tool? If yes, in what way? In September
2013 in Sweden, Annika Lantz-Andersson, Sylvi Vigmo and Rhonwen Bowen published research related to the
way students interact in social networks and how they would be useful in the practices of teaching and learning.
The researched students were 60 between the ages of 13 and 16 from California, Finland, Sweden and Taiwan.
The result outlined Facebook as an opportunity and a new space for joint learning of a foreign language. The
students combined their foreign language school subject in every day communication with other children in the
studied language in the social network.
CONCLUSION:
Social media are so popular and used for the development of science and mankind that it is important to look for
ideas and practical solutions for the ways they can become a type of educational innovation and have
contribution in the education and the upbringing of children, who use them so much. And because teachers are
the professionals who dedicate most of their time to the education of children, it is important for them to be
familiar with social media and to know their educational opportunities in order to apply them. There is no way
that teachers are not already familiar with this part of every day children's lives, because they should be the
people who know the most and are the most competent figures for students. There are also unanswered
questions: Which social media would facilitate the understanding of school material? Can some of them be used
as effective methods of education? Would it be easier to apply the individual approach to each student through
social networks, for example? Can sharing professional experience (on an international scale) with colleagues
teachers be made easier? Do social media offer opportunities for self-education, creativity, innovation? Would
they facilitate the formation of a stronger motivation for learning in students? Would they be able to help
strengthen the communication between teacher and student, between teacher and parent? Can this
communication also possess the characteristics of an educational communication? Would social media be able
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to show (since they are so popular) models and examples of behaviour? Could they be a part of the individuality
of modern teacher? Could they lead to the emergence and development of new teacher roles? Could they be a
part of the lifelong learning concept? Moreover, the didactic opportunities of social media, although in a
different way and with different specifics, are consistent with the didactic principles: for demonstration, for
conscientiousness and activity, for accessibility, for orderliness and coherence, for stable acquisition of
knowledge, skills and competencies and for individual approach. To answer all these questions and to find the
relation “social media – education”, although since a few years only, has interested scientists in the USA and
Europe and has been the focus of numerous studies.
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DİLBİLİM KURAMLARI VE KURAMLARIN UYGULAMA BOYUTU: BİR DİZİ FİLM
BETİMLEMESİ
THEORY and PRACTICE in LINGUISTICS: DESCRIPTION of a SIT-COM
Nur Cebeci1
Özet
Dil üzerine konuşmak hem kolay hem de zordur. Herkes kendi anadilini veya ikinci dilini konuşabilir ve herkesin
konuştuğu dil üzerine söyleyecek bir sözü vardır. Dili dille anlatmak bir soyutlama yapmayı gerektirir, dili incelemek için
üst dil adı verilen dilin diline gereksinim vardır. Bu ihtiyaç dilbilim kavramının doğmasına neden olmuştur. Dilbilim dilin
bütün yönlerinin bilimsel olarak araştırılmasına dayalı bir bilim dalıdır. Dil incelemelerine değişik açılardan yaklaşılmış ve
bu yaklaşımlar beraberinde belirli branşlaşmayı getirmiştir. Bu çalışmada dil betimlemelerinde üst dil olarak ortaya
konulan dilbilim kuramlarından yapısalcılık, göstergebilim, anlambilim ve edimbilim birbirleriyle ilişkilendirilerek söz
konusu dilbilim kuramları ışığında “Kadın İsterse” adlı dizi filmin dilbilimsel betimlemesi yapılacaktır. Böylece, dilibilim
kuramlarının canlı bir varlık olan ve özellikle görşel, işitsel ve sosyal medyadan etkilenen dilin hemen hemen her iletişim
aracında varlığını hissettirdiğinin altını çizmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda kuram ve uygulamayı bir araya getirmeye
çalışan bu çalışma Eğitim Fakültelerinden dilbilim dersini alarak mezun olan öğretmen adaylarının çokkültürlü, geniş bakış
açısına sahip, yenilikçi ve yaratıcı bireyler olacaklarını ve mesleki kariyerlerinde de etkisi olacağını savunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: dilbilim, yapısalcılık, anlambilim, edimbilim, çokkültürlülük

Abstract
Discussion on language is both an easy and a hard job. Anyone can talk his own language or a foreign language and
everyone has something to say about the language he uses. To explain language with the help of a language it is needed to
make some abstract, that is in order to examine the language there needs a metalanguage which means the tongue of a
language. This need caused the birth of the term as linguistics. Linguistics is a scientific branch based on the research on
language as a whole. There have been different ideas and approaches towards language studies and these approaches
brought certain branches as well. In this study; linguistics theories which were put forward as metalanguage in language
descriptions such as structuralism, semiotics, semantics and pragmatics will be mentioned by making connection between
each other and then the sit-com called "Kadın İsterse" will be described in the light of these linguistics theories. In this way
it is aimed to underline the importance of the impacts of the linguistic theories on language which is alive and especially
effected by audio-visual realia and social media. In this respect, the study trying to combine theory and practice together
argues that the students taking the course "Linguistics" will be innovative, creative teachers who have the sense of
multiculturalism and wide points of views.
Key words: linguistics, structuralism, semantics, pragmatics, multiculturalism.

GİRİŞ
Dil insanoğlunun varolduğu her ortam ve durumda ihtiyaç duyulan, iletişimin en önemli unsuru ve canlı
dinamik bir yapıya sahip oluşuyla adından söz ettiren bir olgudur. Dil bazen araç bazen de amaç olarak
karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu dil ister anadil olsun isterse yabancı dil olsun üzerine konuşmak, incelemek
ve araştırmalar yapmak dilin dili hakkında bize daha iyi bilgi verecek ve söylemlerin anlamlanması konusunda
daha da yardımcı olacaktır. Ancak dili dille anlatmak bir soyutlama yapmayı gerektirir, dili incelemek için üst
dil adı verilen dilin diline gereksinim vardır. İşte bu ihtiyaç dilbilim kavramının doğmasına neden olmuştur.
Dilbilim dilin bütün yönlerinin bilimsel olarak araştırılmasına dayalı bir bilim dalıdır. Dil incelemelerine değişik
açılardan yaklaşılmış ve bu yaklaşımlar beraberinde belirli branşlaşmayı getirmiştir.
Bu çalışmada dil betimlemelerinde üst dil olarak ortaya konulan dilbilim kuramlarından yapısalcılık,
göstergebilim, anlambilim ve edimbilim birbirleriyle ilişkilendirilerek söz konusu dilbilim kuramları ışığında
“Kadın İsterse” adlı dizi filmin dilbilimsel betimlemesi yapılacaktır.
Kuramların İlişkilendirilmesi
Bir iletişim aracı olarak dil, herhangi bir duyumuzu ilgilendiren anlamlandırmaları az ya da çok uzlaşımsal
bir biçimde iletmeye yarayan göstergeler bütününde yer alır. Yani her duyunun bir dil düzeni vardır; kulağa
yönelik düzenin işitsel, görmeye yönelik olanın da görsel nitelik taşıması buna örnek olarak gösterilebilir. İşitsel
dil olarak insan topluluklarının geliştirdikleri anlamlı gürültüler sayılabilir. Kimi toplumlarda tam anlamıyla
gerçek bir ıslık dili olduğu bilinen bir gerçektir (Perrot,1998:7-8). Önemli olan, söz ediminin ürettiği seslerin
dile getirilmesi ve algılanmasıyla işleyen “konuşulan” bir dilin varlığıdır. En genel anlamıyla, dil bilimin konusu
işte bu “dil” dir. Ancak dilbilim alanında ortaya konulan kuramlar şu soruları da beraberinde getirmektedir:
- Kuramlar dili tek başına açıklamaya yeterli midir?
1
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- Yapısalcılık kendi başına anlamı açıklamakta yeterli midir?
- Dilbilim mi göstergebilimin bir dalıdır yoksa göstergebilim mi dilbilimin alt dalıdır?
- Anlambilim kendi başına anlamı vermekte yeterli midir?
- Edimbilim bağlamsal çözümlemede tek başına yeterli midir?
Dilbilimin tarihsel gelişimine bakıldığında 19. yy. da bir değişime ihtiyaç duyduğu ve çalışmaların yön
değiştirdiği görülmektedir. Çünkü 19. yy. da dilbilim dil olaylarını tek tek incelemekten dilin genel özelliklerine
geçememiştir. Böylece bir tıkanıklık yaşamıştır. Buna tepki olarak 20. yy. modern dilbilimi dilin genel
problemleri üzerinde durmaya çalışmıştır. Bu zamana kadar dil sözcüğü ile ancak sözcükler anlaşılıyordu fakat
20. yy. ile dil bir dizi sözcük sayılmaktan çıkmış, yine sözcüklerden kurulu, fakat belli bir düzen, belli bir sistem
gösteren bir mekanizma olarak kabul edilmeye başlanmıştır (Başkan,2003:75). Bu akıma öncülük eden F. de
Saussure, dilbilim konusunu toplumsal nitelikli dille kişisel özellikli söz ayrımından hareketle belirlemiş, dizge
görünümü sunan toplumsal dili inceleme konusu olarak ele almıştır. Onu dış etkenlerle ya da evrimsel olgularla
değil, aynı anda bir arada bulunan eşsüremli ögelerle açıklamak gerektiğini belirtmiştir (Vardar,2002:220). Bu
bağlamda yapısalcılar tek tek yapıtları incelemektense yapıtların genel yapıları ve dilin yapı içerisinde
düzenlenerek yapıyı nasıl oluşturduğu konusuyla ilgilenirler.
Yapısalcı akımın önemli isimlerinden biri de anlatıların çözümlenmesinde bir “anlatı grameri” oluşturmayı
hedefleyen Todorov’dur. Dilbilgisini örnekçe alarak, anlatıları dilbilgisel ulamlara göre çözümlemeyi hedefler;
ortaya attığı yazınbilim anlayışında metni büyük bir tümce olarak değerlendirir. Todorov yapısalcı yaklaşımında
yüzey yapıda görünmeyen ama derinde yatan yapıyı ortaya çıkarmak için yaptığı çözümlemede modellerin dilsel
terimlerini kullanarak olay örgüsünü açıklamaktır. Bunu yaparken Todorov, önermeler belirleyerek tüm örgüyü
özel adlar, fiiller ve sıfatların birbirleriyle olan bağıntılarından meydana gelen büyük bir tümceye benzetir
(Ögeyik,2004:31). Dolayısıyla Todorov, bir öykünün tüm metnini adların, fiillerin ve sıfatların bağlanmasından
oluşan büyütülmüş bir cümleye benzetir.
Kısacası yapısalcılık, dili parçalardan oluşan bir bütün olarak ele alır. Dizge görünümü sunan toplumsal dili
inceleme konusu olarak ele alan F. de Saussure, onu dış etkenlerle ya da evrimsel olgularla değil, aynı anda bir
arada bulunan eşsüremli öğelerle açıklamak gerektiğini belirtmiştir. Böylece yapısal dilbilim önce sesbilim
alanında gelişmiş, giderek dilbilimin başka alanlarını da etkisi altına almıştır. Sonuçta, yapısalcı açıdan eksiklik
paradigma değişimine neden olmuş ve yapısal sözdizim, yapısal anlambilim gibi dallar doğmuştur. Yapısal
dilbilim, dilin gösterge dizgeleri içindeki yerini belirlemeye çalışmıştır. Çeşitli göstergebilim akımları, toplumsal
yaşamın ürünü olan, dilsel ya da dil dışı gösterge dizgelerini anlamlamayı inceler. Göstergebilim, göstergelerin
sosyal yaşamdaki yerini inceleyen bir bilim olarak adlandırılabilir. Bu bilim çoğul dilbilimin çözümleme
yöntemlerine bağlı kalarak genişletilmiş anlambilim olarak gelişmektedir. Bir sözcüğün bir temel anlamı bir de
bağlamsal anlamı vardır. Temel anlam anlambilimin inceleme konusunu oluştururken bağlamsal anlam
edimbilimin inceleme alanına girmektedir. Bu bağlamsal anlamın oluşmasında toplumun sözcüklere yüklediği
farklı anlamlar etkili olmuştur. Öyleyse göstergebilim bağlamdan hiç de uzak değil, aksine bağlamın içinde
anlamlanan imgeler dizinidir. Böylece anlambilimle de aslında iç içe olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu nedenle
temel anlam ve bağlamsal anlamı birbirinden ayrı olarak ele almak anlam konusunda örtüklüklerin ortadan
kaldırılması için yeterli olmamaktadır. Bütün imgelerin bağlam içinde anlamlandığı noktaya da edimbilim
denilebilir. Çünkü bu kuram dili kullananlar yani dilin konuşucu ve alıcılarıyla göstergeler arasındaki ilişkilerin,
incelenmesini kapsar. Yani söylemsel öğeler bir başka deyişle göstericiler, konuşucu, alıcı ve sözcelemin kendisi
sözkonusudur. Dili bağımsız, bağlamdan kopuk bir sözceler bütünü olarak gören yapısal dilbilimden farklı olarak,
edimbilim sözceleri bir sözcelem durumu içinde, gerçek bir dilsel iletişimde sözcelerin anlamını kişi, zaman ve
uzam göstericileriyle belirler. Yani bir sözceyi anlamak için sözcenin iletmek istediği bilginin metinsel içeriği
dışında, tehdit, söz verme, emir verme gibi edimsöz değerlerini, ya da başka bir deyişle edimbilimsel amacını da
bilmek gerekir. Örneğin “Yağmur yağıyor.” Sözcesini kullanan bir konuşucunun aslında ne demek istediği, yer,
zaman, bağlamında anlam kazanır. Bu sözceyle konuşan, şunlarda birini iletmek istiyor olabilir: “Öğleden sonra
pazara gidemeyeceğiz.” “Meteroloji yine yanıldı.” “Tam balığa çıkacak hava.” “Çamaşırlar ıslanacak.” “Dışarı
çıkma.” Kuramlar çerçevesinde incelendiğinde bu tümce, göstergebilim açısından yağmurun yağdığını gösterir
fakat zamansal olarak günün hangi saati olduğu belirtilmediği için gösterici açıdan eksik bir cümledir. Böylece
yapısal olarak şimdiki zamanı gösteren bu tümce edimsel olarak nerde, ne zaman kime söylendiği bilinmediği için
dinleyici anlamlama boyutunda tıkanıklık yaşamaktadır. Kısacası anlambilim anlamın soyut bir biçimde zihinde
oluşumu ve nesne ile onun simgesel tasarımı arasındaki ilişki üzerinde dururken edimbilim anlamın bağlamdaki
ya da kullanımdaki anlamına odaklanır. Bu bağlamda dilbilim kuramlarına genel olarak baktığımızda her bir
kuramın eksik bıraktığı bölümü bir sonraki kuramın doldurduğunu ve paradigma değişimine neden olduğunu
söylemek mümkündür.
Yukarıda belirtilenlerden de anlaşılacağı gibi dilbilimin çok yönlü bir konusu vardır. Ancak dilbilim
konusunu bir bütün olarak ele alır, çeşitli yönlerin tümüne egemendir ve onları tek bir konu olarak sunar. Bu
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bağlamda, Saussure dili incelemeye başladığında, dili parçalardan oluşan bir sistem olarak tanımlamıştır ve
yapıya önem vermiştir. Daha sonra yapısalcılığı göstergebilim, anlambilim, edimbilim gibi bir çok kuram takip
etmiştir ve aslında her bir kuram bir önceki kuramın boş bıraktığı alanı doldurarak dili incelemiştir. Bu anlamda
dil çalışmalarının yapıldığı, dil öğretim yöntem ve tekniklerinin öğretilerek yabancı dil öğretmenlerinin
yetiştirildiği eğitim fakültelerinde alan dersi olarak çalışılan Dilbilim dersi öğretmen adaylarının hem mesleki
gelişimi hem de olaylara bakış açılarının gelişmesi açısından faydası büyüktür. Dilbilim dilin varolduğu her
ortamda vardır. Radyo, televizyon, sosyal medya, gazete, dergi vb. gibi kitle iletişim araçları söylemlerin
incelenebileceği ve çözümlenebileceği örnekler sunmaktadır. Bu noktada dilbilim kuramlarının bilinmesi
söylem çözümlemesinde yardımcı olacaktır.
Kuramların Uygulama Boyutu: Bir Dizi Film Betimlemesi
Bu çalışmada “Kadın İsterse”* adlı dizi filmin örgüsü incelenerek ve bazı kahramanların isimleri,
kuramsal bölümde bahsedilenlerin ışığında anlambilim, göstergebilim ve edimbilim düzleminde betimlenerek
değerlendirilmesi yapılacaktır.
Dizi Kahramanları: Zafer ,Canan, Duygu, Alev, Buket, Demet, Fatma.
Konusu:
İki çocuk sahibi Canan evliliği eskidikçe bütün zamanını çocuklarına ayırdığı için kendini ihmal etmiştir.
Zaten var olan estetik problemlerine fazla kiloları ve bakımsızlığı da eklenince olduğundan yaşlı görünmeye
başlamıştır. Zamanla eşine olan ilgisi azaldıkça bakımlı ve çekici bir erkek olan Zafer’ in etrafındaki kadınlar
dikkatini daha çok çeker ve sonunda asistanı Alev’ e aşık olur. Alev’ in de ona ilgi duyması karşısında Zafer iki
çocuğu ve geçmişe rağmen evliliğini sona erdirmekte bir sakınca görmez ve eşinden boşanmak ister. Canan
kocasının ihaneti ile bir kadının başına gelebilecek en büyük felaketi yaşar ve duygusal bir yıkıma uğrar. Eşinin
ihanetine uğrayan Canan sıra dışı bir karar alır ve kimsenin haberi olmadan estetik ameliyatlarla tepeden tırnağa
değişir ve artık Duygu kimliği ile Zafer’den intikam almak için geri döner. Başlangıçta kimse gerçeği
anlayamamıştır fakat zaman geçtikçe herkes birer birer öğrenir ve plana dahil olur. Özellikle kızları Buket ile
Demet’ in bilmesiyle Zafer ile Alev’in arasını bozma planları ve anne babalarını birleştirme çalışmaları hızla
sürer. Sonunda Zafer’in Alev’e karşı olan duyguları söner, ve Canan’ı özlediğini hisseder. Ayrıca dizinin
ilerleyen bölümlerinde evdeki yardımcı bayan olan Fatma’nın da Canan gibi aynı durumda olduğu ortaya
çıkmaktadır. Fatma genç kızken Zafer’in köyünden Binali ile evlendiğinde kendisine resmi nikah kıymayan
Binali tarafından daha sonra aldatılır ve eve ikinci bir eş getirmesi sonucunda Fatma Binali’yi terk ederek
Zafer’in evinde yardımcı bayan olarak çalışmaya başlar. Yıllar geçtikten sonra ortaya çıkan Binali Fatma’dan ne
kadar özür dilese de Fatma onu affetmez. Bu aşamada Fatma Duygu’ya Zafer’i affetmesi konusunda, Duygu da
Fatma’ya Binali’yi affetmesi konusunda öneride bulunmaktadır. Fakat ikisinin de eşlerini affetmemesinin
nedeni aynıdır; aldatılmak ve duygularıyla oynanması. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Duygu’nun Canan
olduğunu öğrenen Zafer ise yaptıklarından pişman olur ve kendisini affettirebilmek için elinden geleni yapar.
Karısı onu affetmeyince kendi kendine söylediği bir söz vardır: “ Neden başaramadın Zafer?” Buradaki "zafer
ve başarmak" ikili karşıtlığı da gösteriyor ki aslında Zafer karısını terk edip, daha genç birisiyle evlenerek bir
zafer kazanmamıştır. Dizinin final bölümünde ise Zafer’in bir kaza geçirdiği ve hayatını kaybettiği haberi eve
geldiğinde başta Canan (Duygu) olmak üzere herkes yıkılır. Canan (Duygu) yaptıklarından ve onu
affetmemekten pişman olduğu anda, Zafer çıkıp gelir ve herkesi şaşırtır. Ölen kişinin aslında Zafer’in nüfus
cüzdanını çalan kişi olduğu ortaya çıkar ve Canan ile Zafer barışırlar.
Todorov’un yapısalcı modeline göre dizi örgüsü şu şekilde betimlenebilir:
I. Zafer’in Canan (Duygu) ve Alev ile olan ilişkisi
a: aşık olmak
X: Zafer
A: aldatmak
Y: Canan = Duygu
b: intikam almak istemek
Z: Alev
B: pişman olmak
c: affetmek
- : olumsuz eylem
______: önermeler
XaY____XaZ____XAY_____Y-c____Yb____XB____XaY____YcX____(ZbXY)

2004 Ayyapım ve Mint proje tasarımlı, başrollerini Hülya Avşar ve Cihan Ünal'ın üstlendiği dram-komedi
dizisi
*
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II. Binali’nin Fatma ve eski eşi ile olan ilişkisi
a: aşık olmak
A: aldatmak
b: intikam almak istemek
B: pişman olmak
c: affetmek
- : olumsuz eylem
______: önermeler

X: Binali
Y: Fatma
Z: Binali’nin diğer eşi

XaY______XaZ______XAY______Y-c______Yb_____XB______XaY______ (YcX)
Her iki önermede de görüldüğü gibi Canan(Duygu) ve Fatma aslında aynı düzlemde yer almaktadır. Her ne kadar
Canan ve Fatma farklı sosyal sınıflara ait olsalar da yaşadıkları ve hissettikleri aynıdır. Bu durum da insanoğlunun
dünyanın neresinde olursa olsun, hangi topluma ya da etnik yapıya ait olursa olsun, dil, din, kültür farkı
gözetmeksizin bazı ortak durumlarda duygularının ve hissettiklerinin dışa yansımalarının aynı olabileceğini
göstermektedir. Yani kendini ifade ediş şekli veya söylemleri değişiklik gösterebilir ancak yaşananlar aslında
aynıdır. Bu nedenle farklı kültürler hakkında bilgi edinmek, yabancı dil/ler bilmek diğer toplumları daha iyi
yorumlamamıza ve onları ötekileştirmeden saygı duyarak daha iyi anlamamıza olanak sağlayacaktır. Bu açıdan
bakıldığında da dilbilim kuramları ve farklı uygulamalar diğer insanların yaşantılarını ve ifade şekillerini daha iyi
sentezlemesi açısından da önemlidir. Söz konusu dizi film konusunu her toplumda yaşanabilecek olaylardan aldığı
için bütüncül açıdan incelendiğinde bireylere farklı mesajlar verdiği ve hatta söylemlerin bireyden bireye değişiklik
gösterdiği bile söylenebilir.
Anlambilim ve Göstergebilim Düzleminde Betimleme: Kahramanların isimlerinin düz anlam ve yan anlamları
tabloda belirtilerek, dizi örgüsü ışığında edimsel derlendirmesi yapılacaktır.
Dizi kahramanları

Düz anlam

Yan anlam

Canan

Gönülden sevilen kadın, sevgili.

Sevgili, eş

Duygu

His.

Hisleriyle hareket eden, derinde varolan his

Zafer
Alev

Birçok emekler ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen Başaran, kazanan
sonuç, başarı.
Yalım, yalaz.
Geçici ateş, yakıcı

Buket

Sapları bir araya getirilip bağlanmış bitki ya da çiçek.

Birlikte hareket eden, çiçek, bütüncül

Demet

Sapları bir araya getirilip bağlanmış bitki ya da çiçek.

Bir arada karar veren, çiçek

Fatma

Halk arasında yaygın bir isim

Türk kültüründe kadın imgesi, iyi yürekli

Edimbilim bağlamında betimleme:
Karakterlere ait isimlerin bağlam içinde değerlendirilmesi:
Dizi kahramanlarının isimlerinin düz anlam ve yan anlamları ışığında söylenebilir ki; Canan dizide de
gönülden sevilen kadındır, Zafer aslında onu hep sevmiştir. Sadece Zafer değil kızları, Fatma ve en yakın
arkadaşları tarafından da sevilen bir kadındır. Zafer bir anlık hevesle geçici bir aşkın peşine takılır ve tehlikeli
uğraşmalar pahasına genç ve güzel olan Alev’i kazanır. Duygu aldatılan kadının intikam alma duygusuyla geri
dönen ve hisleriyle hareket eden kadındır ve Zafer’de yeni duygular canlandırır. Aslında hala Zafer’i sevmekte
fakat affedememektedir. Buket ve Demet ailenin en değer verdiği varlıklarıdır. Eşanlamlı isme sahip oluşları, her iki
kardeşin de bayan oluşu ve anne babalarının barışması için ortaklaşa planlar kurmalarıyla örtüşmektedir. Bu planlar
aileyi tekrar bir araya getirmek içindir. Alev Zafer’in hayatına girmekle uzun süreli bir evliliği yakmıştır fakat
Alev’in etkisi fazla sürmemiştir ve Zafer onunla olan ilişkisini bitirme kararı almıştır. Dizide Alev’in saç renginin
ateş kızılı oluşu gösterge düzleminde incelendiğinde ismin anlamı ve dizideki rolü ile örtüştüğü söylenebilir. Canan’
a kendini affettirmek için birçok emek sarf eden Zafer sonunda Canan’ı tekrar kazanır. Fatma ise bütün bu olanlar
sırasında hem Zafer’e, hem Canan’a hem de Buket ve Demet’e yardım etmiştir. Dizi kahramanlarının isimlerinden
ve örgüsünden de anlaşıldığı gibi dizi dişil konular üzerine yoğunlaşmaktadır ve isimler dizide üstlendikleri rollerle
örtüşmektedir.
Dizinin adı “Kadın İsterse” içerikle örtüşmesi açısından bilinçlice seçilmiştir. Dizi adı yapısal olarak incelendiğinde
“Kadın ister + se ......” özne ve yüklemi var olan fakat henüz bitmemiş bir tümcedir. Tümce her şekilde
tamamlanabilir. Dizi örgüsüne göre şu önermeler getirilebilir:
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Kadın isterse gider, + küser, + gelir, + intikam alır, + pişman eder, + üzer, + elde eder, + yakar, + yıkar,+ sever, +
unutur, + affeder, + barışır…
Bu önerme tümceleri dizi örgüsü içerisinde sırasıyla gerçekleşmiştir. Tümcenin henüz bitmemiş olması konunun
devamlılığını da simgeliyor olabilir ya da tüm zamanlara hitap edebileceğinin bir ifadesi olabilir. Ayrıca tümce
yapısal açıdan incelendiğinde “isterse” eylemindeki “-se” eki koşul bildiren bir kiptir ve aslında kadının isterse her
şeyi yapabileceği mesajını vermektedir. Sadece kadınlara değil erkeklere de kadının varlığını ve önemini
vurgulamak adına verilen bir mesaj niteliğindedir. Başrol oyuncu Canan’ın zaman zaman seyirciyle konuşması,
düşüncelerini paylaşması toplumsal bir olgu olan eşler arası ilişki ve aile kavramına dikkat çekmesi aslında genel bir
mesaj niteliğindedir.
Bunun yanısıra dizi başlarken ekranda beliren dizi adı “Kadın İsterse” tırnak işareti içine alınmış ve pembe
renkte yazılmıştır. Pembe renk göstergesi toplumsal öğe olarak dişil olmayı temsil etmektedir. Bu bağlamda şunu
söyleyebiliriz ki, dizide dişil konular ve duygular ön plandadır ve tırnak içinde oluşu da Canan’a (Duygu) ait bir
tümcenin başlangıcı oluşundandır. Fakat yine de bu tümceyi sadece dizinin başrol oyuncu olan Canan’a ithaf etmek
çok da doğru olmaz. Çünkü dizinin ilerleyen bölümlerinde evdeki yardımcı bayan olan Fatma’nın da Canan gibi aynı
durumda olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Buket ve Demet’in anne babalarının tekrar birleşmesi ve eski günlerine
geri dönmeleri için ellerinden geleni yapmaları, Alev’in istenmeyen kadın olduğunu bildiği halde ısrarla Zafer’le
evliliğini sürdürmeye çalışması dizinin kadın ve kadın istekleri odaklı olduğunu göstermektedir.
SONUÇ
Bu çalışmada dilbilim kuramları birbirleriyle ilişkilendirilerek ele alınmış ve bu bağlamda “Kadın İsterse”
adlı dizi film betimlemesi yapılmıştır. Betimleme sırasında görülmüştür ki, kuramlar tek başlarına kendilerini ifade
etmede yeterli değildir, mutlaka birbirleriyle ilişkilendirilerek uygulama boyutuna taşınmalıdır. Yapısalcılığın
kilitlendiği noktada göstergebilime, göstergelerin anlam kazanmasında anlambilime, anlamın anlamlanmasında
edimbilime gereksinim bulunmaktadır. Göstergebilim toplum yaşamı içinde ele alınan gösterge dizgelerini
anlamlandırmayı ele alan bilim dalıdır. Öncülerinden Saussure (1998:25) göstergelerin toplumsal işlevi üzerinde
dururken dilbilimin, göstergebilimin bir dalı olduğunu vurgular. Öte yandan göstergebilimin bir bilim olarak
kuruluşuyla uğraşmış olan Barthes (1979:22) göstergebilimin gösterge dizgelerini anlamak, işleyiş yapılarını çözmek
ve dolayısıyla anlam dünyasının yapısını açıklamak çabasında olduğunu ve göstergebilimin dilbilimin bir parçası
olabileceğini savunur. Eco (1991:17)’ ya göre ise, göstergebilim, bir iletişim süreci olarak düşünülen, kültürel
olguların incelenmesidir ve anlamlandırılmasıdır. Buradan da yorumlanacağı gibi yapısalcılık ve göstergebilim
üzerinde tartışırken aslında anlambilim akımına öncülük ettikleri görülmektedir. Sözcüklerin işlevini inceleyen bir
bilim dalı olan anlambilim dili anlam yönünden ele alan, göstergenin gösterilen bölümünü ele alan ya da içeriği
eşsüremli ve artsüremli açılardan inceler (Vardar, 2002:18). Edimbilim ise dili salt dil kapsamında kalarak ele almaz,
dille gerçek yaşam ve amaçlarımız arasındaki bağları araştırır. Bu bağlamda mesaj ileten ile alıcının üzerinde anlam
kazanır. Edimbilimin çalışma alanı dilin sadece simgesel yapısı değil iletişim ortamındaki bağlamsal işlevidir.
“Kadın İsterse” adlı dizi film dilbilim kuramları ışığında betimlendiğinde dizi isminin ve kahramanların
isimlerinin konuya uygunluk çerçevesinde bilinçlice seçildiği, düz anlam ve yan anlam örgüsünde konuyla
örtüştükleri belirlenmiştir. Canan’ın aile bireyleri için candan bir kadın oluşu, Duygu’nun intikam duygusu, Alev’in
ateşli hareketleri, Buket ve Demet’in aileleri için birlikte planları, Fatma’nın yardımseverliği kahramanların dişil
özellikleridir. Zafer ise aslında hem Alev’i kazanmış hem de daha sonra Canan’a kendini affettirmiş ve tekrar onu
geri kazanmıştır. Bu durumda Zafer aslında hep kazanan olmuştur. Buradan da anlaşılmaktadır ki, kahramanların
isimleri düz anlam ve yan anlam düzleminde örtüşmektedir. Dizi başlangıcındaki yazının pembe renkte yazılması
dişil göstergenin bir ifadesidir. Dizi dişil konular içermekte ve kadın duyguları, karşı cinsten istekleri
vurgulanmaktadır. Bu dizi film betimlemesi sonucunda görülmüştür ki, dizi örgüsü bir bütündür ve parçalar bütünü
oluşturmaktadır. Bu bağlamda kuram ve uygulamayı bir araya getirmeye çalışan bu çalışma ayrıca öğretmen
yetiştiren Eğitim Fakültelerinden dilbilim dersini alarak mezun olan öğretmenlerin çokkültürlü, geniş bakış açısına
sahip, yenilikçi ve yaratıcı bireyler olacaklarını ve mesleki kariyerlerinde de etkisi olacağını da öne sürmektedir. Bu
çalışma öğretmen adaylarını da içererek daha ileri taşınabilir ve sonuçları değerlendirilebilir.
KAYNAKÇA
Barthes, R. (1979) Göstergebilimin İlkeleri, (Çev. B.Vardar-M. Rifat), Ankara:Simurg
Başkan, Ö. (2003). Dilbilim Lengüistik Metodu. İstanbul: Multilingual
Eco, U. (1991). Alımlama Göstergebilimi, çev. Sema Rifat, İstanbul: Düzlem Yayınları.
Ögeyik, M. (2004). Yazın Eğitiminde Kuramlar ve Uygulamalar. Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Perrot, J. (1998). Dilbilim İletişim Yayınları. 1. Baskı, İstanbul
Saussure F. (1998) Genel Dilbilim Dersleri, , İstanbul: Multilingual
Vardar, B. (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimler Sözlüğü. İstanbul: Multilingual

1371

9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

ÖĞRENCILER IÇIN E-OKUL VE E-HIZMET - KOSOVA DA ÇALIŞILMIŞTIR
E-LEARNING AND E-SERVICES FOR STUDENT-KOSOVO CASE STUDY
MSc Lulzim Shabani1,

Abstract
In the last decade, e-learning is becoming more and more a contemporary approach to teaching and learning. But, the way of its
implementation in the school environment does not occur uniformly, moreover has more diversity in implementation
methodologies. Systems for e-learning and e-services for students today play an important role in higher education, especially
in distance learning. One of the biggest challenges in the implementation - the success of this system is the motivation to use it.
In all higher level of education institutions in Kosovo, e-learning, mainly is presented by the e-services for students, but little
has been researched for quality of satisfaction of these electronic services.
All educational institutions of higher education in Kosovo have started to implement e-services. Given the tendency for the
growing importance of e-learning and e-services for students, this research will aim at measuring student satisfaction with eservices that offer faculties - different academic units. The study was conducted with 83 respondents, nine academic units and
three cities. Particular emphasis is given the differences in admission forms of e-services that are challenged the students during
the whole academic year.
Key words: e-learning, e-services, analysis, data.

INTRODUCTION
E-learning in general, but also e-services for the student in particular, are a contemporary concept of teaching and
learning, which aims to advance the traditional forms of education. Their development is directly linked to the
progress of information and communication technologies. It can be found many definitions of the term e-learning in
the literature. Hard W., and S. KLINKE and U. ZIEGENHAGEN [6] argue that the term covers all types of learning
in which digital media are used for presenting and transmitting educational content and / or communication
supporting people.
According to S. Nadiu [8] e-learning usually means the use of information and communication technologies in
teaching and learning. M.Comerceho [2] defines e-learning as a tool for education which in itself includes
motivation, communication, efficiency and technology. The author concludes that due to limitations or interactive
social interaction, people must continually work to encourage self-motivation. Physical isolation of students, which
is characterized by the e-learning and e-services, requires achieving of constant communication with the lecturers
and administrators. Effectiveness is reflected in the possibility of eliminating the problem of separation, favoring the
ease of communication and access to a variety of content with the use of computer hardware and appropriate
applications. Therefore, technology is an essential element of e-services . Taking into consideration what previously
mentioned, we can conclude that the concept of e-learning means learning promoted by using modern information
and communication technologies.
Regarding the application of e-learning and e-services in Kosovo the first steps are marked in "Electronic
Governance Strategy 2019-2015 +", approved by the Government of the Republic of Kosovo in 2009, under which
there would be a comprehensive electronic system of the management education process in general, then the
creation of electronic libraries to create new spaces and very efficient ways to acquire knowledge [9]. In schools and
universities of Kosovo the field of information and communication technology would have the deserved space, in
order to have capable and sufficient cadre on electronics and electronic government of Kosovo.
The basic assumption on the introduction and implementation of educational programs based on e-learning with eservices, or computerization of the entire system of higher education, was announced as one of the main
commitments of the development of Kosovo society. However, regardless of such efforts and activities undertaken
so far, the process of implementation of e-learning in our colleges or universities and their constituents, it is not done
in a uniform way.
1
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THE BASIC FEATURES OF E-LEARNING
E-learning in itself covers various aspects of the use of information and communication technologies. The simplest
form of e-learning is the use of computers in the classroom or in any place where learning activities are realized and
serves as supporters of traditional forms of teaching. Multimedia, presentations, simulation of the computer process
and study of educational content stored in digital media, are just a few examples of such applications using
computers. School systems that have fully implemented e-learning are based on a comprehensive guide to organize
online learning. In such systems, learning activities and educators, including the assessment, are conducted without
physical contact between them.
There are many advantages of e-learning compared to traditional teaching methods:
-

E-learning users can dictate their own pace of learning and choose the time and place of learning;
E-learning encourages users to take responsibility over the learning process and their education;
E-learning motivates users to find independently the information and educational content;
E-learning users choose their level of interaction that they want to achieve with the lecturer;
E-learning directly supports the concept of a lifelong learning for different profiles of users;
Users of e-learning are encouraged to use modern technology which is an additional benefit in today's
information society;
Users of e-learning participate in best programs and monitor lectures by distinguished trainers without their
physical presence;
The cost of implementing e-learning is lower than those in traditional systems of education;
E-learning, especially in large systems, enables the implementation of standards, with an effective cost for
the training and education of a large number of employees in a relatively short period of time;
Students with lower cost acquire knowledge and skills through such a system, because they do not pay rent
and other expenses related to the place where they study;
Students can choose a program of study and study outside their residence, either at home or abroad, which
affects in the possibility of standardization of training;
Because of the flexibility of e-learning, people can be employed during the study;
E-learning allows the user to overcome the disability of physical participation in schools for some of their
permanent or temporarily problems (for example, persons with disabilities or different illnesses.)

Public interest in e-learning is especially present in countries and regions where the population is distributed. In such
circumstances, e-learning offers the possibility to the students to gain knowledge from a respected lecturer and from
home. Implementing of e-learning are motivated educational institutions which are unable to increase the existing
capacities, or do not have sufficient resources (human, financial, technical) necessary for the realization of
traditional forms of teaching.
However, e-learning is characterized by certain disadvantages, which would be referred to the following:
-

E-learning users can feel isolated from the instructor and other participants in the educational process;
The absence of the traditional classroom as a place where they earn first habits to acquire knowledge and
skills can reduce the effectiveness of teaching;
In systems that implement e-learning, the teacher is not always available and often does not respond to
applicants’ timeliness of such forms of learning;
Without direct contact of teachers with students, there is the possibility of misinterpretation and nonfulfillment of tasks set;
E-learning requires the user a high motivation to successfully master the learning materials;
Education systems that are based on e-learning assume possession of the relevant computer
and
communications equipments;
Poor internet connection and a computer that has lower performance can be slow, but also to prevent access
to certain syllabus, which causes frustration to users;
E-learning requires the user to possess the necessary skills to use modern technologies and applications,
which can be a problem especially for the elderly;
For users who have only basic knowledge of computer systems is often a problem in itself to organizeadminister e- learning, contents stored in digital form, or even its complex process of learning.
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Creation and management of online courses require the use of appropriate computer applications, such as WebCT,
Sakai and Moodle.
E-SERVICES FOR STUDENTS
Ministry of Education and science of Kosovo years ago has launched the pilot-project e-schools. Through this
application is achieved digitization of all administrative and teaching process in the pre-university system, starting
with the parent book digitization in schools, digitalization of diary, schedule, registration, graduation certificates,
student’ registry, teachers’ registry, school’ registry, classes’ registry, creation of electronic files to students and
many other processes of the learning process.

Figure 1. Electronic management system for the entire educational process in schools of low and medium levels in
the Republic of Kosovo.
Student Service in academic units in Kosovo is one of the digitized services that contributes to the faster and more
accurate relational communication: university-student; student-academic staff; student-administrative staff etc.. This
electronic platform allows students to contact the official website and be informed of the schedule of lectures,
exams, materials sent by the academic staff, then inform the students about the school's financial statements versus
obligation and may take grades certificate or status confirmation, etc.
If we take a look at electronic services of departments in which the survey was conducted, then we will see that
these are the main e-services.
-

Lectures’ schedule,
Exams ‘schedule,
Consultations ‘schedule,
Transportation ‘schedule,
Examination ‘result,
Completed exams,
Failed exams
Payments made,
Alert for new messages to email,
Presentation of exams,
Appointment of elective course, etc..
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RESULTS OF THE SURVEY
The aim of the research was to measure the satisfaction of services that offer academic units in Pristine, Prizren and
Ferizaj. The multitude of electronic services that offer faculties, greater dissatisfaction is shown in determining the
elective course and charges that carry students per semester or the academic year. While most satisfied (12,
respectively 9 from 83 of the total respondents) are shared with the presentation of the results of examinations and
transportations’ schedule.
35
30
25
20
15
10
5
0
Exam' result

Payments

Appointment of Transportations '
elektive course
schedule

Others

Figure 2. Graphic of surveys for the main e-services of students.
Students during their activities need assistance from their professors. They ask questions during the academic year
or raise their concerns about: literature, colloquium results for essays, research in the field, seminar works. Only 8%
of them have gotten the answer in less than 24 hours by sending question- request filed by them, while 7% had been
waiting more than a week. Most of the relative responses had been returned by the professors in the interval from
48-72 hours.

8%

7% 10%

< 24 hours
24%

22%

24 - 48 hours
48 - 72 hours
72 hours for a wek

29%

more than a wek
none

Figure 3. Delays of the professors in students’ questions.

Knowledge is crucial competitive factor in the Information Society. For this reason, the way how the faculties
handle the information will receive greater importance, while the digital revolution affects the work and daily
activities of the student.
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Having as a main goal a better preparation of the students and creating extensive spaces for study, Universities have
created the necessary infrastructure for the students by putting in their disposition for use all computers in the study
rooms and reading in the Electronic Library. With this technology, students can use all the materials that contain
Electronic Library, diverse materials and scientific profiles that contains: scientific works, contemporary literature,
material from the Internet, scientific researches, materials from the scientific conferences, statistical data, students’
works etc.
The approximate number of respondents (27.25) gave the answer "good" and "sufficient" in terms of the services
that faculties provide for e-libraries. Only 5 of the respondents were completely satisfied with e-libraries services.

excellent

5
18

very good

27

good
25

sufficient
8

por

Figure 4. Satisfaction with e-libraries
SUMMARY AND RECOMMENDATIONS
For faster, more substantial and stable economic development in the Republic of Kosovo, an important role has also
work of the creation and implementation of multiple electronic services in the education system. Creating this
environment of electronic services will enable Kosovo labor market, more qualified staff which in the future may be
competitors in the region and the European Union Countries.
E-learning and e-services are among the challenges in recent years that are facing the education system in Kosovo.
Their successful implementation will undoubtedly affect significantly to improve the quality and competitiveness of
our education system.
Information systems implemented in Kosovo’s Universities aim to create a modern information system software to
realize an administration of its educational information in modern way increasing quality of services to students,
transparency and at the same time protecting the privacy of students or teachers. With this electronic management of
the information is achieved distribution of information satisfactorily according to the rights and roles in real time,
audit work under the hierarchical pyramid, the audit work of the staff and processes.
Recommendation 1: Enriching the quantity and quality systems with more other sophisticated e-services.
Recommendation 2: By updating –perfecting the established system is intended the creation of connections local
intercollegiate, national and international for exchanging experience in academic levels.
Recommendation 3: In the future should aim including in a unique informatics intercollegiate system for using
statistical and scientific academic data.
Recommendation 4: Enriching the information system for the students with other software modules such as:
Research software system, development projects systems etc..,
Recommendation 5: The quality of services of such systems is the ranking criterion for their quality.
Recommendation 6: The implementation of these digital services should increase more transparency and
effectiveness of services mainly to students, but also to other actors interacting with each other.
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CHARACTERISTICS OF SOCIAL INCLUSION MODEL FOR OVERCOMING DESTRUCTIVE
TENDENCIES OF STUDENT BEHAVIOR IN 4.-5. CLASS
Maria Simiteva1

Abstract
The Knowledge of "the inner world" to every child is a very important factor when determining the approach to working with
him. Formation of attitudes of non-aggression and skills for self- management of their emotions is the most likely way to
overcome aggression. The esteem to the others, respect for their rights and dignity is an essential factor for humanization and best
way to overcome aggression between people. This is achieved through systematic education and through continuous selfdevelopment of each person focus on more high promotion of his humanity and abstain from participating in any aggressive
behavior.
Key words: destructive behavior, inclusion, social competence, Social and adaptive strategies

In the period of transition to new forms of education and training with the intention of better performance in
terms of shifting values, norms and patterns of behavior, the process of social inclusion of children, adolescents and
young people is becoming more immediate and topical. On the agenda is the question of how professional and
competent to support the development of individuals who are accountable to the public through responsibility for
their own lives, people whose social behavior being in a spirit of tolerance towards "otherness" in a global
multicultural environment. As far as being "student", which is almost dramatic age of transition from primary to
lower secondary education stage and that " being" is a complex, comprehensive in nature experience of students
more or less relevant involvement in learning and in social life in general (school, reference circles on the street, the
internet, etc..), so in the article, we discuss the basic elements of the discourse of social inclusion and comment
features including social model to overcome destructive trends in student behavior in transition 4 - 5 class. Thus
described, explained and justified, the characteristics of the model are part of my research, with the ultimate
objective of constructing a comprehensive social inclusion model for pedagogical support.
Target of the research problem is to overcome the socio-personal failures in profile of the modern student, as
well as improving the quality of the teaching process. Typical failures that accentuate refer trend of increasing
emotional aggression among students and their inadequate individual self-assessment. Both of these trends directly
refer, to behavioral model the student to escape from responsibility for its own development and preferably of
consumer behavior.

1. Destructive trends in the behavior of students in 4-5 class in the context of the age characteristics

If a child feels that it’s acceptance and affection is only when it’s behaves according to the requirements and
expectations of others, the child begins to try to be like that, what else the others expected. So it's built in him an a
unstable and painful vulnerable self-assessment. Every time when there is a discrepancy between the individual
focus, experience and different experiences it's rise in a state of uncertainty. In the child it is creates anxiety, which
may force him to resort to various defensive reactions. In this age category in question is carried out still mostly
unrealized. It is this pattern is the necessary reason enough to talk about socially inclusive models that adolescents to
learn.. Destructive trend is more likely to master. Understated self-made assessment make the person to dependent on
others, to lost its authenticity and to hiding behind various masks to keep the favor of others and not be rejected. This
violates meaningful communication, a prerequisite for dependency, hostility or indifference. The child's attitude
toward others is determined by its assessment of their actions. When the child detects in the behavior of the other
striving to injury, will probably react aggressively. The children with attitudes for destructive behavior see the world
as a hostile place. They found in the action of the others much more hostility and malice. (Fromm, 2009: 112)
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And here comes the question: At what age the aggressiveness from trend in the norm can be a problem with the
growth potential? The character and personality characteristics of adolescents are built as a result of emotional,
psychological, moral deposits, and this fact presuppose that the assumption that aggressive background could be
formed in early childhood.
The violence go through the past of childhood put imprint on the unshapely personality of the child and often leads
to the reproduction of the adopted model of family relationships in family of grown-up children. (Leontiev 1974: 89).
Aggressive tendencies in childhood could develop into open violence. Often domestic violence in childhood
raises the opposite trend, the child builds another model - non-violence. Almost unpredictable however is, at which
individuals, which type of tend are gonna be activated and it is therefore necessary to work preventively through
socially inclusive models.
Evaluating his own social status and perceived the behavior as an adult child in 4-5 class seeks to completely change
your relationship with your elders, as not evaluate them emotionally but tries to emulate themhis is the period in
which half-grown up child is most often in conflict with adults. It creates a sense of maturity - response to emotional
release from the influence of adults. During this period, the behavior strongly influenced by "moral conflict" which is
perceived ambiguous.
On the one hand adolescent seeks to reject the morality of obedience, which is decisive so far his behavior by
replacing it with the morality of equality. On the other hand demonstrated critical regarding of elderly is related to
his desire to be part of their world, but still feels unstable and insecure to be an active participant in it Demonstration
of destructive trends in the behavior of students from 4-5. class is a projection of awakening conscious rejection of
imposed stereotypes of behavior to demonstrate, because it is required. They are not yet fully in their ability to
distinguish, the stereotype from constructive rule and thus to assess the need for social rules.
Part of the reason for destructive social stereotypes is rooted in the behavior of adults. How, then, to require the
adolescent to distinguish what is socially acceptable and what is not? In this sense part of destructive trends in
adolescent behavior manifests as demonstration of rejection of norms.
Actually takes effect long standing in social psychological regularity on adolescent to oppose the social norms that
are created by adults and with that control their lives, and the way that some adults use them. Juveniles explain the
features in the behavior of adults, which they define as unlawful to themFor this reason, anti-social, and antisocial
and anomaly activities are aimed at a specific person or group of people to them can relate as for the family members
and teachers and people who try to "morally" their behavior. For adolescents in this age it is important to choose their
behavior, to feel responsible and independent - characteristics associated with the behavior of adults. (Madjarov
2002: 150)
If you are currently in starting schooling, the individual enters irreversibly into a new phase of development,
characterized by the intensity and the establishment of social relationships between peers, with the advent of a more
objective attitude towards reality and replacing intuition with reasoning in a particular plan, we apparently believe
that evolution just goes to early adolescence and therefore no place to limit a transitional period, the beginning of
which the child is around 10 years. On this occasion Osteriyt Paul wrote: "age of 9 years marks a transition: the
individual is no longer a child but not yet and youth". Surely the emotional and intellectual characteristics of
preschool and primary school age are already overgrow, also can certainly noticeable this momentary phenomenon
early sign in the "soul" of the puberty period, boredom, or the tendency to self-pity ambitious dreams and
identification with certain characters. another characteristic of this stage of development is intellectual development.
More thought is lose touch from the concrete to the point of outlining new orientation. It will reach its peak with the
advent of formal operations and the possibilities of hypothetical-deductive reasoning.
Tenth year is characterized by a tendency to equilibrium, adaptation, life safety, confident demeanor and is the
"top" of childhood, the moment when ready is for social inclusion, etc.. features of the older child.
Cognitive development of students in 4-5 class is associated with growing up consciousness. It is expressed in the
ability of introspection, turn of the look at yourself and self-discovering of self-image; need for autonomy - as in
school work and behavior; so in ability to make them a subject for his own consciousness, speech and thoughts.
Intensively is developed and their self-assessment, and level of criticality, the desire for self-assertion. These
personal-psychological features some specialists can be summarized in the concept of critical thinking. It is believed
that it develops higher mental functions related to perception and information processing, valuable relationships and
attitudes.
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Typical for age social-personality profile of the adolescent in the borderline between primary school and
secondary school childhood is natural basis for optimistic forecasts for social inclusion so as to prevent or promptly
overcome destructive behavioral tendencies.

Social inclusion as a concept whose nature, significance and meaning in anticipatory representation of the
objective reality contains both the adaptation of the individual person as a developing and changing social
environment. So that as the social environment with its norms adapt individuality and personal individuality adapts
dynamics social norms, being peculiar civil corrective. Social inclusion respects the socio - cultural genotype identity
of different age populations and community. (In Stefanova, Ed st of Trakia University (under seals.)
Paradigm of social inclusion, as opposed to the paradigm of socialization, focus more on the individual proactivity.
Personal oriented social inclusion provides freedom of each horizon within the society. While exhibiting the new
social standards and competencies for individual initiative, for creativity and for taking personal responsibility. This
paved the way for harmony between social requirements and personal characteristics of each one. New social
inclusion paradigm can significantly greater preventive function against growing now in society asocial, antisocial
and illegal acts (ibid).

2. Social competence in the context of the European Framework of Reference
Within the European reference framework the result of education, understood in wide social sense, is defined as
an indicator of what at the end finishing an educational stage knows, understands and can do according to set
objectives established on the basis of one or another accepted taxonomic system. Due that the framework focusing
on results-oriented personal social inclusion education, rather than on such items as its duration.
The results are specified in three categories - knowledge, skills and competences. This shows that qualifications in various combinations - cover a wide range of results from given stage, including theoretical knowledge, practical
experience and technical skills, mostly as direct social competence, so and knowledge and experience in the context
of social competence in leadership ability to work together.
In scientific knowledge "social competence" means the most important, fundamental property of the individual
possibilities for the functioning of the individual in the community.
As a Basic the social competence consider three aspects - as a state of the subject (bearer); having attitude to the
reality of the social environment in the process of interaction of the subject with the environment ; as a measure of
expression of the social ability of the individual The need from positive social contact include both positive
emotional exchange between adolescents and adults, and its introduction into social relations, saturation of
experiences with his impressions, models of behavior, etc. Thanks to the activity of the adolescent, which is
manifested in various forms and types, the process of environmental impact on it's becomes into a complex two-way
process. Knowledge, skills, norms and rules of behavior are indirect didactic result, but obtained through
relationships with adults, peers and experienced personal experience. At each stage of the age development the
individual occurs with different types of activity. Exactly these individual differences put imprint on its relationships
with other people. Very important is the discovery of individual and unique amid the typical characteristics of the
age. When building of the skills are not an end in itself but a means of developing the personality of the individual,
it's create in activity - practical attitude towards the world, which means that he learns how to purposefulness and
plan their actions to choose the means and determine the order and sequence of their use to achieve the purpose.
(Stoyanova, 2003: 45).

3. Research features including social model to overcome the destructive tendencies in the behavior of students

During the period of early adolescence, which includes also students from 4-5 class, build а systems of
value orientations in them.. These building systems have influence on the individual behavior, on the motives and
objectives adolescent who has defined in reaching the adult world. Social-adaptive strategies are that determine the
ability of adolescents to develop skills through which the process of social adaptation for them to move smoothly.
 Social-inclusion models are those that "modeling" modern education in the context of learning during all
life . School is not an institution for which it is essential to the replacement of the old with the new knowledge, but is
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supportive environment for the development of personality of students (personal oriented development) to support
social inclusion and future realization in life. The role of these models is to restructure used by students ways of
thinking, which leads to the emergence of new personality features, creates a new motivation, a new attitude to
reality and themselves knowledge about acceptable behavior.
 From the perspective of the new paradigm for self-oriented education and social inclusion training for
students from 4th-5th class should not only to acknowledge and obey and be in subject to the potential development
of this age group, but also to create conditions and erudition / training and education to "run - in the words of
Vygotsky, before this development and it brings with it "(Vыgotskiy, 1982: 48).

Social inclusion implies merging of partner subjects - both personified and institutionalized. It implies the
involvement of more than one entity - partnership between students and teachers, between schools and families, and
these processes be supported by the public and institutions.
In this regard, the school is the institution called upon to respond first to changes in society to create conditions
and opportunities for social inclusion and to build moral and cultural values that determine the behavior of
adolescents in the community. To achieve this aim and to enjoy successful results, the school should seek to build
partnerships with the parents and other community institutions that have accepted the challenge to participate in
building a strategy for the successful development of social skills and competencies.

Social-inclusion model whose characteristics are the subject of the article may be indicated (for now) as a
social- inclusion model of sustainable partnerships. It is determined by the methodology of its construction and
can be presented in the following scheme:

FIG. 1 Schematic of social inclusion model of sustainable partnerships to prevent and overcome destructive
behavioral tendencies in students of 4-5 class.

Tools

subjects

rules

task

Communities

responsibilities

Partnership in this socially inclusive model has six main elements: task, tools, actors, rules Communities (target
groups) and allocation of responsibilities.
• Task - refers to the implementation of activities, subject to the general and specific objectives of the
partnership. It is necessity in a partnership to define concrete and realistic task for execution by the stakeholders;
• Tools - tool is any material or conceptual entity that helps to accomplish the task;
• Subject - subject are direct participants or stakeholders in the partnership;
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• Rules - the rules are obligations which the parties agree to comply partner relationships. They agree in
advance, before the implementation of partnership activities. Possible renegotiation of the rules in the course of the
partnership;
• Communities - This category refers to indirect participants in partner relationships. The target groups of
partners are the main indirect participants. Other participants could be institutions or third parties with whom you
need to contact - though not partner - for the realization of the partnership business;
• Allocation of responsibilities - refers to who has what commitments for the implementation of peer activity.
In other words, the focus is on the allocation of responsibilities for the implementation of peer activity.
These elements are interrelated and they are build a system of partnership.
The thesis of this model is that to be a sustainable the partnership, there must be coordination, synchronization
and cohesion between the elements in the system of partnership. Stakeholders need to work on the elements of the
system to achieve this synchronization. First, if any items are missing, it should be made an effort to to implement it
in the system. For example, if a partnership is new and partners do not have any rules of engagement, they should
develop its such rules. In addition, partners should select those tools that do not conflict with the rules or tasks, etc. If
there is a conflict between the system components, the partners should overcome it.
It should be noted that this model includes a set of suggestions on what is required to include the basic elements
of the "triangle of partnership." It is important to know that the partners or potential partners have the freedom to
select from a set of proposals depending on the specifics of their inclusion and inclusive partnership. It does not
provide for the use of all proposals in a partnership "at any cost", but requires purposeful work of the partners for the
selection of adequate proposals or workmanship missing elements of their peer system to more effective
relationships.
•

One of the main fruitful effects of the model is that of the cooperation.

• For its part, the strategy of cooperation as opposed to competition strategy, develop values and normative
including significant social cohesion.
To cohesion or solidarity as a social phenomenon researchers interested - representatives of different scientific
fields. They ask the question content source cohesion - social or is individual-mentally. According to M. Andreev,
"the nature and content of the activities of the group formed a unity. Group is not only emotionally communicative
community where unity is a direct projection of the amount of links and contacts. The frequency of interaction makes
it possible to judge the quality of unity "(Andreev, 1988: 67). Approximation of the members of a group is actually
due to the relationship between value orientations, opinions, attitudes of individual members to the task being
performed. The type of activity of the group is a criterion for differentiation and the formation of one or other
relationship in it.
What happens to the child during the first years of his life echoes patterns in society and at the same time project
( (transferred) on society. To this basic conclusion directs and definition of social inclusion given above. Psychosis,
drug addiction, crime - all coded expression of the earliest experience. This knowledge is most often challenged or
accepted only with the intellect, while the practice (political, legal or psychiatric) still led to a very high degree of
medieval notions rich projections of evil as intellect does not reach the emotional spheres.
Tackling and preventing destructive attitudes among students, against the aggression in society and destructive
examples of adolescents would be difficult without controlled socially inclusive partnerships themselves an example
of constructive lifestyle together.
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PRİŞTİNE ÜNİVERSİTESİ FİLOLOJİ FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
BÖLÜMÜ 8 YY’LIK DERS PLANI İLE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT
FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 8 YY’LIK DERS PLANI’NIN
MUKAYESESİ
Cevdet Şanlı1, Ergin Jable2
Özet
Kosova’da Türkçe eğitim kurumları ile ilgili ilk yazılı belge 1513 yılında yazılan Suzi Çelebi Vakıfnamesi’dir. Ünlü bir
Türk şairi de olan Suzi Çelebi, Vakfiyesi’nde Prizren’de bir cami, caminin bitişiğinde bir mektep yaptığını ve mektebe
kitaplar vakfettiğini belirtmektedir. Kosova’da Türkler yüzyıllardır yaşamakta ve Türkçe eğitim yaklaşık 550 yıldır devam
etmektedir. Türkçe eğitim her zaman düz bir çizgi üzerine devam etmemiştir. Başlangıçta Osmanlı Devleti eğitim sistemi
içinde gelişmiş, Osmanlı Devleti’nin Kosova’dan çekilmesiyle bir dönem resmi eğitim sistemi dışında bırakılmış, daha sonra
da Kosova eğitim sisteminin ayrılmaz parçası olmuştur. Osmanlı devletine dahil olmasından bugüne kadar Kosova’da Türkçe
eğitim tarihini, gelişim özelliklerine göre dört döneme ayırmak mümkündür:
1. Osmanlı Dönemi: Bu dönem 1455 yılında Osmanlı Devleti’nin Kosova’yı fethetmesiyle başlar ve 1912 yılında, Osmanlı
Devleti’nin bu topraklardan geri çekilmesine kadar sürer.
2. Yugoslavya Krallığı dönemi: Bu dönem 1912 yılında Kosova’ya Sırbistan’ın hakim olmasıyla başlar ve 1945-51 yılında
yeni Sosyalist Yugoslavya’nın kuruluşuna kadar, daha doğrusu Türkçe eğitimin yeniden başladığı 1951 yılına kadar sürer.
Bu dönemin en belirgin özelliği, resmi Türkçe eğitimin yapılmamasıdır.
3. Sosyalist Yugoslavya Dönemi: Bu dönem 1951’de Sosyalist Yugoslavya’da Türkçe
eğitimin yeniden başlamasıyla başlar ve 1999 yılında NATO’nun Kosova’ya
müdahalesine ve BM Geçici Yönetim Organları’nın kuruluşuna kadar sürer.
4. BM Geçici Yönetim Organlarının ve Yerel Yönetim Organlarının Yönetimi Dönemi: Bu dönem Sosyalist Yugoslavya
döneminde başlayan Türkçe eğitimin aynen devamıdır. 1999 yılında başlar ve günümüze kadar devam eder.
XIX. yüzyılda Kosova’da var olan okullar, bazı müelliflerin belirttiği gibi, sadece dini eğitim kurumları değildi. 1840’lı
yıllarda devlet okulları: ibtidaiye, rüştiye, idadiye, darülmuallim v.b. açılmaya başlamıştır. Bu eğitim kurumlarıyla beraber
medreseler eski müfredatile çalışmaya devam etmişlerdir. Prizren merkezinde 9 sıbyan mektebi, 4 ibtidaiye, 2 rüştiye, 3
medrese vardı. XX. Yüzyılın başlarında bir idadiye de açılıyor. Aynı dönemde Prizren kazasında 15 Sırp ve 4 Katolik okulu
çalışmaktaydı. 1912 yılından önce Prizren’de Türkçe eğitim veren
Darül-Muallim de çalışmaktaydı. Priştine merkezde 8 sıbyan mektebi, 2 medrese, Jöntürk devriminden sonra açılan bir
idadiye çalışmaktaydı. İdadiye öğrencilerinin 250’si Müslüman Türk ve Arnavut 16’sı ise Sırp kökenliydi. Kosova’da var
olan Sırp okullarında veya Sırbistan’da eğitim aldıklarından dolayı Sırp öğrenci sayısı azdı. XX. Yüzyılın başlarında
Priştine’de de bir Darül-Muallim okulu açılmıştı. İpek’te de sıbyan mektepleri, iptidaiye ve rüştiyeler bulunmaktaydı. Üsküp,
Yakova ve Prizren’de ayrıca askeri rüştiyeler bulunmaktaydı. Bu rakamlar Kosova’da bu dönemde eğitim faaliyetlerinin çok
canlı olduğunu göstermektedir. XX. yüzyıl başlarında Kosova Vilayetinde Türk okullarına nitelikli öğretmen atanmasında
bir iyileştirme olduğu görülmekte. Şüphesiz bu iyileşmede Prizren ve Priştine’de çalışan Darül-Muallimin okullarının etkisi
olmuştur. 1951 yılında Türkçe eğitimin gündeme gelmesi ile birlikte Kosova yüksek öğretiminde Yüksek Pedogoji Okulu
faaliyete başlar. 1973-74 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde Şarkıyat Kürsüsü içerisinde
Türk Dili ve Edebiyatı açılmış olup, 1988 yılına kadar bu kürsü içerisinde faaliyetlerini yürütür. 1988 yılından itibaren de
Filoloji Fakültesi’nde bağımsız bir bölüm olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Bu çalışmada hal-i hazırda eğitim-öğretim
hayatını devam ettiren bölümün, müfredatı Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteleri’ndeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri
müfredatı ile mukayese edilerek, bir sonuca varılıp, önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kosova, Türkoloji, Türk Dili, Üsküp, Prizren
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COMPARISON OF CURRICULUMS IN DEPARMENTS OF TURCOLOGY
BETWEEN TURKISH AND KOSOVON HIGHER EDUCATION SYSTEMS
Abstract
In Kosovo, the first written document about Turkish educational institutions is Vakıfname (Foundations methodology)
typed by Suzi Çelebi in 1513. Suzi Çelebi, also known as a famous Turkish poet, refers to a mosque in Prizren, and a school
next door to the mosque which was built by Çelebi himself and devoted books for school. Turks have been living in Kosovo
for centuries and Turkish education continues after about 550 years. Turkish education has not always continued on a straight
line. Initially, it developed within the education system of the Ottoman Empire, after the withdrawal of Ottoman Empire from
Kosovo, It was left out formal education system for a short time and since has been an integral part of Kosovo's education
system.
So far, from being included in the Ottoman Empire, the history of Turkish education in Kosovo splits up into four periods
according to features of development.
1.
2.

3.
4.

The Ottoman Period: This period begins with conquest of Kosovo by the Ottoman Empire in 1455 and continues until the
withdrawal of the Ottoman Empire from these lands in 1912.
The Kingdom of Yugoslavia period: This period begins with the dominance of Serbia in Kosovo in 1912 and continues until
establishment of new Socialist Yugoslavia 1945. To be more precise, it goes on until 1951; the year Turkish training was
restarted. The most prominent feature of this period is that Turkish training was not practiced formally.
The Period of Socialist Yugoslavia: This period begins from the resumption of Turkish training in Socialist Yugoslavia in
1951 to interference of NATO for Kosovo and establishment of United Nations Temporary Administration Organs.
The Period of United Nations Temporary Administration Organs and Management of Local Governing Organs: This period
is a continuation of Turkish training which started in Socialist Yugoslavia. It starts in 1999 and goes on until today.
The schools of Kosovo in the19 thcentury, as indicated by some authors, were not only religious educational institutions. In
the 1840s some public schools become widespread such as ibtidaiye (Ottoman primary school ) , rüştiye (Ottoman junior
high school) , idadiye(Ottoman senior high school), darülmuallim ( the first Ottoman Empire's official institution in which
teacher training for Rüştiye) etc.
Along with these educational institutions, Madrasahs continued to work in the old curriculum.
There were 9 primary schools, 4 ibtidaiye, 2 rüştiye and 3 madrasahs in the center of Prizren in this time. In the early 20 th
century one more idadye was opened. In the same period, 15 Serbians and 4 Catholic schools were providing service in
Prizren. Before 1912 in Prizen a Darül-Muallim in which Turkish training was also working. Moreover, Prishtina has 8
primary schools, 2 madrasas and 1 İdadiye, opened after the Young Turk Revolution. The origin of 250 students of İdadiye
was Muslim Turk and Albanian, of 16 students was Serbian. The number of Serb students was less due to lack of Serb schools
in Kosovo or they were educated in Serbia.
At the beginning of 20 th century, a Darul-Muallim was located in Prishtina and primary schools, ibtidaiye and Rüştiye in
Peja. Besides, there were some military Rüştiyes in Skopje, Gjakova, and Prizren. These figures show that the education
activities were very significant in this period in Kosovo. There was an improvement in the assignment of qualified teachers
to Turkish school at the beginning of 20 th century in Kosovo. Surely, Darul- Muallim schools in Prizen and Prishtina have
an effect on this improvement. In 1951, associated with Turkish education becoming a current issue, the High Pedagogical
School enters into service in Kosovo higher education. In the academic year 1973-74 the University of Prishtina in the Faculty
of Philology within Oriental Chair Department of Turkish Language and Literature is opened and conducts its activities until
1988. Furthermore, it has been carrying out its activities as an independent department in the Faculty of Philology since 1988.
In this study, the curriculum of the department, maintaining its academic life as already implied, will be compared with the
curriculum of Turkish Language and Literature Department in Universities of Turkish Republic and in the conclusion
suggestions will finally be made.
Keywords: Kosovo, Turcology, Turkish Language, Skopje, Prizren.

Giriş
Bu çalışmada P.Ü. Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 8 YY’lık Ders Planı ile İ.Ü. Edebiyat Fakültesi
8 YY’lık Ders Planı Türkoloji temel bilim dalları derslerine göre sayısal olarak mukayese edilecek, sonuçta her
iki bölümün dersleri ve ECTS değerleri sayı olarak ortaya konacaktır.
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Türkoloji’nin temeli olan Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile
Kuruluşu çok daha genç olan ve Türkiye dışında TÜRKÇE eğitim-öğretim yapan P.Ü. Filoloji Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümünü mukayese ederek, iki bölümde öğrenim gören öğrencilerin donanımlarını ortaya
koymaktır.
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Gerek fiziki imkanları, gerekse akademik kadroları bakımından birbirinden çok farklı olan bu iki bölümün
mukayese edilmesi, P.Ü. Türkoloji Bölümü’ne özellikle akademik anlamda Türkiye Üniversitelerinin destek
çıkması gerektiğini vurgulamak, ayrıca P.Ü.den mezun öğrencilerin donanım yetersizliği ile Türkiye
Üniversiteleri’nde lisans üstü eğitim sürecinde bir çok sıkıntılar yaşadığını/yaşayacağını gözler önüne sermektir.
Aşağıdaki çalışmada öncelikle bölümlerin 8YY’lık ders planları gözler önüne serildi. Daha sonra bölümlerin ders
planlarında yer alan dersler sınıflandırıldı. Bu sınıflama neticesinde elde edilen tablolarda dersler sayılarla
tanımlandı. Daha sonra da 1.YY-8.YY derslerinin nispetleri tablolarda gösterildi. Böylece her iki bölümün ders
çeşidi potansiyelleri, ders adetleri ve ECTS(AKTS) tasnifleri ile çerçevelendi. Sonuçta her iki bölümde eğitimöğretim gören öğrencilerin ilmi seviyeleri aldıkları bu derslerle doğru orantılı olarak göz önüne konuldu.
Çalışmamızda aşağıdaki kısaltmaları kullandık. Ne ifade ettiklerini de öncelikle vermeyi uygun gördük.
KISALTMALAR:
DİL: Türk Dili
ETE: Eski Türk Edebiyatı
YTE: Yeni Türk Edebiyatı
HB: Halk Bilimi/Halk Edebiyatı
Diğer: Alanla İlgili Diğer Dersler
AZ: Alan Zorunlu Dersleri
AS: Alan Seçmeli Dersler
OZ: Üniversite/Fakülte Ortak Zorunlu Dersler
OS: Üniversite/Fakülte Ortak Seçmeli Dersler

P.Ü. FİLOLOJİ FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ
8.YY. EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

I. YIL
I.YY.
DİL

ET
E

YTE

H
B

DİĞE
R

1x20
4
1x20
6

-

1x20
4

-

1x206

2

0

1

0

1

ORTAK
ZORUNL
U
2x205

2

ORTAK
SEÇMEL
İ
-

0
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TOPLA
M DERS
ADEDİ

6

ALAN
ZORUNL
U
2x204

ALAN
SEÇMEL
İ
-

2x206

-

4

0

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi - Edirne

II. Y.Y.
DİL

ET
E

YTE

HB

DİĞE
R

1x20
6
1x20
4

-

1x20
4

1x20
6

-

2

0

ORTAK
ZORUNL
U
1x205

ORTAK
SEÇMEL
İ
-

TOPLA
M DERS
ADEDİ

1x205

1

1

0

ALAN
ZORUNL
U
2x204

ALAN
SEÇMEL
İ
-

2x206

-

2

0

6

4

0

ORTAK
ZORUNL
U
1x203

ORTAK
SEÇMEL
İ
1x203

TOPLA
M DERS
ADEDİ

ALAN
ZORUNL
U
3x206

ALAN
SEÇMEL
İ
1x203

II. YIL
III.Y.Y.
DİL

ETE

YT
E

HB

DİĞE
R

2x20
6

1x20
6

-

1x20
5
1x20
4

-

1x205
1x204

2

1

0

2

0

1

1

8

5

1

II. YIL
IV.Y.Y.
DİL

ETE

YT
E

H
B

DİĞE
R

2x20
6

1x20
6

-

-

1x205

ORTAK
ZORUNL
U
-

ORTAK
SEÇMEL
İ
1x203

TOPLA
M DERS
ADEDİ

ALAN
ZORUNL
U
3x206

ALAN
SEÇMEL
İ
1x203

0

1

8

3

1

ORTAK
SEÇMEL
İ
-

TOPLA
M DERS
ADEDİ

ALAN
ZORUNL
U
3x206

ALAN
SEÇMEL
İ
3x203

0

7

3

3

1x204
1x203
2

2

0

0

3

III. YIL
V.Y.Y.
DİL

ETE

YT
E

H
B

DİĞE
R

2x20
6

1x20
6

-

-

1x206

ORTAK
ZORUNL
U
-

2

1

0

0

1

0
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III. YIL
VI.Y.Y.
DİL

ET
E

YTE

H
B

DİĞE
R

1x20
6

-

1x20
6

-

1x206

ORTAK
ZORUNL
U
-

ORTAK
SEÇMEL
İ
-

TOPLA
M DERS
ADEDİ

ALAN
ZORUNL
U
2x206

ALAN
SEÇMEL
İ
3x203

0

0

7

2

3

ORTAK
SEÇMEL
İ
-

TOPLA
M DERS
ADEDİ

ALAN
ZORUNL
U
2x206

ALAN
SEÇMEL
İ
2x203

1x206

1

0

1

0

2

IV. YIL
VII.Y.Y.
DİL

ET
E

YTE

H
B

DİĞE
R

1x20
6
1x20
4

-

1x20
6

-

1x206

2

0

ORTAK
ZORUNL
U
-

1x205

1

0

2

1x204

0

0

7

3

2

ORTAK
SEÇMEL
İ
-

TOPLA
M DERS
ADEDİ

ALAN
ZORUNL
U
2x206

ALAN
SEÇMEL
İ
1x203

0

7

2

1

IV. YIL
VIII.Y.Y.
DİL

ET
E

YTE

H
B

DİĞE
R

1x20
6

-

1x20
6

-

1x206

ORTAK
ZORUNL
U
-

0

1x205
1x204
1x203
4

0

1

0

1
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P.Ü.FİLOLOJİ FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ
VIII.Y.Y. DERS ADETLERİ TOPLAMI ve DERS ECTS’LERİ TOPLAMI
YY.

DİL

ET
E

YTE

HB

DİĞ
ER

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Toplam Ders
Toplam ECTS

2/10
2/10
2/12
2/12
2/12
1/6
2/10
1/6
14
72

1/6
1/6
1/6
3
18

1/4
1/4
1/6
1/6
1/6
5
26

1/6
2/9
3
15

1/6
3/12
1/6
2/12
2/11
4/18
13
65

ORTAK
ZORUN
LU
2/10
2/10
1/3
1/3
6
26

ORTAK
SEÇME
Lİ
0
0

ALAN
ZORUNL
U
4/20
4/20
5/27
3/18
3/18
2/12
3/16
2/12
26
143

ALAN
SEÇME
Lİ
1/3
1/3
3/9
3/9
2/6
1/3
11
33

İ.Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ
8.YY. EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI
I. YIL
I.YY.
DİL

ETE

YTE

HB

DİĞE
R

1x20
3
1x20
2

1x20
3
1x20
3

1x20
2
1x20
3

1x20
3

1X203

2

2

2

1

1

ORTAK
ZORUNL
U
2X202

ORTAK
SEÇMEL
İ
2X101

TOPLA
M DERS
ADEDİ

ALAN
ZORUNL
U
6X203

ALAN
SEÇMEL
İ
-

1X404

-

1X202

-

2

2

12

8

0

ORTAK
ZORUNL
U
2X202

ORTAK
SEÇMEL
İ
1X101

TOPLA
M DERS
ADEDİ

ALAN
ZORUNL
U
5X203

ALAN
SEÇMEL
İ
-

II. Y.Y.
DİL

ETE

YT
E

HB

DİĞE
R

1X40
4
1X20
3
1X20
3

1X20
3
1X20
3

-

1X20
3
1X20
2

1X203

3

2

1X202
1X404

-

2

1

2

1
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II. YIL
III.Y.Y.
DİL

ETE

YTE

HB

DİĞE
R

2X20
4
2X20
2
1x406

3x20
2
1x20
4

2x20
2
2x20
4

2x20
2

4x202

5

4

ORTAK
ZORUNL
U
-

ORTAK
SEÇMEL
İ
-

TOPLA
M DERS
ADEDİ

ALAN
ZORUNL
U
2x204

ALAN
SEÇMEL
İ
13x202

1x406
3x204

4

2

4

-

-

19

6

13

ORTAK
ZORUNL
U
-

ORTAK
SEÇMEL
İ
-

TOPLA
M DERS
ADEDİ

ALAN
ZORUNL
U
5x204

ALAN
SEÇMEL
İ
9x202

II. YIL
IV.Y.Y.
DİL

ETE

YTE

HB

DİĞE
R

1x20
4
1x40
6
1x20
4
2x20
2
5

1x20
4
1x20
2

5x20
2
1x20
4

1x20
2

1x202

2

6

1

1x406

1

-

-

15

6

9

ORTAK
ZORUNL
U
-

ORTAK
SEÇMEL
İ
-

TOPLA
M DERS
ADEDİ

ALAN
ZORUNL
U
4x204

ALAN
SEÇMEL
İ
8x202

III. YIL
V.Y.Y.
DİL

ETE

YTE

HB

DİĞE
R

1x20
4
1x40
8
2x20
2

1x20
4
1x20
2

1x20
4
3x20
2

1x20
4
1x20
2

1x202

4

2

4

2

1

1x408

13

1390

5
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III. YIL
VI.Y.Y.
DİL

ETE

YTE

HB

DİĞE
R

2x20
4
2x20
2

2x20
4
3x20
2

3x20
2
1x20
4

1x20
4
2x20
2

4

5

4

3

2x204

ORTAK
ZORUNL
U
-

ORTAK
SEÇMEL
İ
-

TOPLA
M DERS
ADEDİ

ALAN
ZORUNL
U
6x204

ALAN
SEÇMEL
İ
13x202

1x202

-

-

3

0

0

19

6

13

ORTAK
ZORUNL
U
-

ORTAK
SEÇMEL
İ
-

TOPLA
M DERS
ADEDİ

ALAN
ZORUNL
U
2x408

ALAN
SEÇMEL
İ
13x202

IV. YIL
VII.Y.Y.
DİL

ETE

YTE

HB

DİĞE
R

2x20
4
1x20
2

1x20
4
2x20
2

2x40
8
8x20
2

1x20
4
1x20
2

1x202

3

3

10

2

1

4x204

19

6

13

TOPLA
M DERS
ADEDİ

ALAN
ZORUNL
U
5x204

ALAN
SEÇMEL
İ
8x202

IV. YIL
VIII.Y.Y.
DİL

ETE

YTE

HB

DİĞE
R

2x20
4
2x20
2

1x20
4
1x20
2

6x20
2
1x20
4

2x20
4

1x202

4

2

7

2

ORTAK
ZORUNL
U
-

ORTAK
SEÇMEL
İ
1x405

2x204

1

1
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İ.Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ
VIII.Y.Y. DERS ADETLERİ TOPLAMI ve DERS ECTS’LERİ TOPLAMI
YY.

DİL

ETE

YTE

HB

DİĞ
ER

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Toplam Ders
Toplam ECTS

2/5
3/10
5/18
5/18
4/16
4/12
3/10
4/12
30
101

2/6
2/6
4/10
2/6
2/6
5/14
3/8
2/6
22
62

2/5
4/12
6/14
4/10
4/10
10/22
7/16
37
89

1/3
1/5
2/8
1/2
2/6
3/8
2/6
2/8
14
46

1/3
1/3
4/8
1/2
1/2
3/8
1/2
1/2
13
30

ORTAK
ZORUN
LU
2/4
2/4
4
8

ORTAK
SEÇME
Lİ
2/2
1/1
3
3

ALAN
ZORUNL
U
8/24
8/24
6/26
6/26
5/24
6/24
6/32
5/20
50
200

ALAN
SEÇME
Lİ
0
0
13/26
9/18
8/16
13/26
13/26
10/24
66
136

İ.Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ
VIII.Y.Y. DERS ADETLERİ TOPLAMI ve DERS ECTS’LERİ TOPLAMI
YY.

DİL

2/5
I
3/10
II
5/18
III
5/18
IV
4/16
V
4/12
VI
3/10
VII
4/12
VIII
Toplam Ders
30
Toplam ECTS 101
NOT: X / X şeklinde
göstermektedir.

ETE

YTE

HB

DİĞ
ER

ORTAK
ZORUN
LU
2/6
2/5
1/3
1/3
2/4
2/6
1/5
1/3
2/4
4/10
4/12
2/8
4/8
2/6
6/14
1/2
1/2
2/6
4/10
2/6
1/2
5/14
4/10
3/8
3/8
3/8
10/22
2/6
1/2
2/6
7/16
2/8
1/2
22
37
14
13
4
62
89
46
30
8
olan yazılımlarda ilk kısım toplam ders adetini;

ORTAK ALAN
SEÇME ZORUNL
Lİ
U
2/2
8/24
1/1
8/24
6/26
6/26
5/24
6/24
6/32
5/20
3
50
3
200
ikinci kısım ise toplam

ALAN
SEÇME
Lİ
0
0
13/26
9/18
8/16
13/26
13/26
10/24
66
136
ECTS’yi

P.Ü.FİLOLOJİ FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ
VIII.Y.Y. DERS ADETLERİ TOPLAMI ve DERS ECTS’LERİ TOPLAMI
YY.

DİL

ET
E

YTE

HB

DİĞ
ER

ORTAK ORTAK ALAN
ZORUN SEÇME ZORUNL
LU
Lİ
U
2/10
1/4
1/6
2/10
4/20
I
2/10
1/4
1/6
2/10
4/20
II
2/12
1/6
2/9
1/3
5/27
III
2/12
1/6
3/12
1/3
3/18
IV
2/12
1/6
1/6
3/18
V
1/6
1/6
2/12
2/12
VI
2/10
1/6
2/11
3/16
VII
1/6
1/6
4/18
2/12
VIII
Toplam Ders
14
3
5
3
13
6
0
26
Toplam ECTS 72
18
26
15
65
26
0
143
NOT: X / X şeklinde olan yazılımlarda ilk kısım toplam ders adetini; ikinci kısım ise toplam
göstermektedir.
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ALAN
SEÇME
Lİ
1/3
1/3
3/9
3/9
2/6
1/3
11
33
ECTS’yi
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İ.Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ
VIII.Y.Y. DERS ADETLERİ TOPLAMI ve DERS ECTS’LERİ TOPLAMI
YY.

DİL

ETE

YTE

HB

DİĞER

Toplam Ders
Toplam ECTS

30
101

22
62

37
89

14
46

13
30

ORTA
K
ZORU
NLU
4
8

ORTAK
SEÇME
Lİ

ALAN
ZORUNL
U

ALAN
SEÇME
Lİ

3
3

50
200

66
136

NOT: X / X şeklinde olan yazılımlarda ilk kısım toplam ders adetini; ikinci kısım ise toplam ECTS’yi
göstermektedir.
P.Ü.FİLOLOJİ FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ
VIII.Y.Y. DERS ADETLERİ TOPLAMI ve DERS ECTS’LERİ TOPLAMI
DİL

YY.

ET
E

YTE

HB

DİĞ
ER

ORTAK ORTAK ALAN
ZORUN SEÇME ZORUNL
LU
Lİ
U
Toplam Ders
14
3
5
3
13
6
0
26
Toplam ECTS 72
18
26
15
65
26
0
143
NOT: X / X şeklinde olan yazılımlarda ilk kısım toplam ders adedini; ikinci kısım ise toplam
göstermektedir.

ALAN
SEÇME
Lİ
11
33
ECTS’yi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri 4 yılda toplamda 377
ECTS’lik 136 ders alırken; P.Ü. Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencileri 4 yılda toplamda 287
ECTS’lik 55 ders almaktadırlar. İki Bölüm arasında 100 ECTS’lik 81 ders farkı bulunmaktadır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Bolonya Süreci yaşayan her iki üniversitede böyle bir farkın olması akademik anlamda problem teşkil
etmektedir.
2. Bu problemin ortadan kaldırılması için P.Ü. ile Türkiye üniversiteleri arasında iş birliğinin arttırılması
gerekmektedir.
3. Bu hususta özellikle TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü’nün P.Ü.’ne maddi ve akademik kadro desteği
vermesi elzemdir.
4. P.Ü. Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, acilen ders planını revize ederek, öğretim
kadrosunu güçlendirmelidir.
5. P.Ü. lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde öğrencilerinin Türkiye üniversitelerinde eğitim almalarını
desteklemeli; gerekirse protokollerle çift diploma imkanı verilmelidir.
6. Bu çalışmalar içerisinde özellikle P.Ü. ve Türkiye üniversiteleri uluslararası kongre, sempozyum,
çalıştay vb. birlikte yapmalıdır.
7. Hem lisans hem de lisans üstü öğrenimde öğrencilere farklı akademik bakış açısı kazandırmak için P.Ü.
öğrencilerine yönelik akademik seminer, panel ve konferansların farklı üniversite hocalarınca yapılması
gerekmektedir.
8. Kısa zamanlı (15 günlük paket programlar) çerçevesinde farklı Türkologların P.Ü.’de ders vermesi
sağlanmalıdır.
9. Akademik tecrübenin artması adına P.Ü. öğretim elemanları 1/2 dönem de olsa başta İ.Ü. olmak üzere
farklı Türkiye üniversitelerinde ders vermeleri uygun olacaktır.
10. P.Ü. Türkoloji Bölümü’nün akridite edilerek, orada farklı ülkelerden öğrencilerin Türkoloji eğitimi
almaları, Bölümüm uluslararası konumuna katkı sağlayacaktır.
11. Balkanlar’da Türkoloji eğitiminin en rahat yapılacağı yer Kosova’dır. Bunun Türkiye’de lise
öğreniminde olan öğrenciler arasında duyurulması, kültürel bağların artmasına katkı sağlayacaktır.
1.
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